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Bohaterowie tygodnia: Skaciści z klubu „U Jana” 
Kilkakrotnie w tym sezonie zdobyli wysokie 
miejsca w turniejach Grand Prix Polski.        strona 2

R E K L A M A

NA TWOICH STRONACH

Pamięć o moim ojcu
JEGO POGRZEB ZGROMA-
DZIŁ na rynku Starych Tychów 
tysiące ludzi. Jedni znali go dobrze, 
inni wcale, ale udział w pogrzebie 
był dla wszystkich manifestacją 
idei solidarnościowych, opowie-
dzeniem się za tym, co było sensem działalności Janusza Rejdycha, 
w co wierzył i realizował przez całe życie. W 20. rocznicę śmierci Ja-
nusza Rejdycha wspomina syn Tomasz.
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Kontrole i kary
PRAWDOPODOBNIE W TYM TYGODNIU odbędzie się spo-
tkanie przedstawicieli Tyskich Linii Trolejbusowych z Miejskim Za-
rządem Komunikacji. Ma ono związek z pismem, które do MZK 
wystosowali niezadowoleni kierowcy trolejbusów sprzeciwiając się 
praktykom, jakie wobec nich stosują kontrolerzy MZK.
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W krainie marzeń
28-LETNI KAMIL ŁABANO-
WICZ jest tyszaninem, ale rzadko 
odwiedza nasze miasto. Bez reszty 
pochłania go praca w koncernie 
Audi w Ingolstadt, gdzie od dwóch 
lat jest etatowym stylistą. – Sztuka 
polega na budzeniu emocji i na tym też polega dobry auto-design – 
mówi o swojej pasji.
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Gdy Słonika 
zabraknie…

DRUŻYNY FUTSALOWEJ 
EKSTRAKLASY rozpoczynają 
przygotowania do nowego sezonu. 
Do rozgrywek, które startują 11-13 września pozostały wprawdzie 
dwa miesiące, jednak biorąc pod uwagę okres wakacji i czas transfe-
rów, nie wszystkie ekipy rozpoczną zajęcia w pełnych składach.
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OGŁOSZENIA

DROBNE STR. 15

No 
i kwitnie...
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Reklama w i w portalu

NAJWIĘKSZY ZASIĘG W MIEŚCIE 
KOLPORTAŻ BEZPOŚREDNI – ZERO ZWROTÓW 

Al. Piłsudskiego 12, tel./fax (032) 325-72-19, tel. kom. 0667-021-020, e-mail: reklama@twojetychy.pl

Wokół jeziora można tylko spacerować.

Lato z Fiatem
Tygodnik „Twoje Tychy” i Fiat Auto Poland zaprasza-
ją wszystkich właścicieli fiatów do udziału w kon-
kursie. Wystarczy, że w czasie wakacji zrobisz zdję-
cie, na którym głównym bohaterem będzie samochód 
marki Fiat i przyślesz je do naszej redakcji. Czekają 
nagrody.

Szczegóły na stronie 2

PRACA
Tychy 

– tereny przemysłowe
Przyjdź, zobacz i zostań!

STAFF SERVICE
Tel.: 033 822 10 11
Gsm: 0601 929 478

R E K L A M A

Drobne 

w 
Twoich 
Tychach 

od 2,5 zł 
za linię tekstu

JEDNYCH ZAKAZ KĄPIELI 
W PAPROCANACH NIE ZDZIWIŁ, INNYCH 

NATOMIAST ZASKOCZYŁ, BO LICZYLI, 
ŻE PO ZAAPLIKOWANIU DO JEZIORA 

ŚRODKA CHEMICZNEGO, KTÓRY ZAPOBIEGA 
ZAKWITOWI I POJAWIENIU SIĘ SINIC, NIE 

BĘDZIE PROBLEMÓW. TYMCZASEM…

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

24 czerwca pracownicy tyskiego Sanepidu nie pobrali pró-
bek, bo już na pierwszy rzut oka było widać, że woda nie 

nadaje się do kąpieli. Dlatego wydano zakaz kąpieli. Poprzednio, 

kiedy badano wodę (próbka z 8 czerwca), stwierdzono, że jest 
przydatna do kąpieli. Potem jednak już nie. Co się stało?

– Nie mamy jeszcze wyników badań, więc trudno odpo-
wiedzieć na to pytanie. Na pewno szybszemu zakwitowi sprzy-
ja pogoda – wysokie temperatury i opady deszczu. Poza tym nie 
od dziś wiadomo, że jezioro utraciło zdolność samooczyszczania. 
Natomiast jeśli chodzi o naszą działalność, to efekt przyniesie 
dopiero trzecia dawka zastosowanego środka, a my wpuściliśmy 
do wody dopiero pierwszą – twierdzi Piotr Sawczyn, szef firmy 
Saspol, która rozpoczęła rekultywację.

– Firma wygrała przetarg na rekultywację jeziora i rozpoczę-
ła prace. Nie można powiedzieć, że nie wywiązała się z umowy, 
bowiem ta zakłada trzy opryski – ostatni wiosną 2010 roku. Fir-
ma daje gwarancję, ale dopiero po tych trzech opryskach – dodaje 
Aleksandra Cieślik, rzecznik urzędu miasta.

Więcej czytaj na str. 3



Po raz drugi do Ty-
chów przyjechało ra-
dio RMF FM ze swo-

ją letnią „Inwazją 
Mocy” – i po raz 

drugi niefortunnie. Tym razem 
imprezę przerwano z powodu 
ulewnego deszczu.

Na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Pol-
ski w pływaniu, 

rozgr ywanych 
w Oświęcimiu, 

11-letnia Ania Szynawa, uczen-
nica SP nr 19 w Tychach, zdo-
była srebrny i brązowy medal.

Na Skwerze Niedź-
wiadków ponow-
nie uruchomiono 

fontannę. Szcze-
gólnie ucieszyło 

to dzieci, które od razu skorzy-
stały z możliwości chlapania 
się wodą.

Grupa licealistów 
z II LO im. C.K. 
Norwida zwiedzała 

instytucje unijne 
we Frankfurcie 

i w Brukseli w nagrodę za wy-
granie ogólnopolskiego kon-
kursu „Zostań negocjatorem”.
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idzie tydzień

FELIETON

O WODZIE, KLASIE I HONORZE...
Mariola Woszkowska

m.woszkowska@twojetychy.pl
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Ten 
tydzień przyniósł 
kilka istotnych 
wydarzeń. Lo-
kalnie – zakwi-

tły nam znowu Paprocany, mimo naszych 
wielkich nadziei, że podobnie, jak w prze-
myśle spożywczym chemia załatwi wszystko – nawet te 
niezniszczalne, dokuczliwe sinice... Tym bardziej dokucz-
liwe, że tego lata tak naprawdę wody możemy spodziewać 
się tylko... z góry.

Na świecie tematem numer jeden jest śmierć króla 
popu. A raczej zabiegi jak by tu na tej śmierci ubić interes. 
Nagle objawiło się mnóstwo tzw. dobrze poinformowa-
nych. Zdziwiłby się Jackson, jak wielu miał znajomych... 
ba! przyjaciół nawet. Prześcigają się w opowieściach, 
anegdotach, dramatycznych relacjach. Jedna z nich wpra-
wiła mnie w niemałe osłupienie. Otóż, nie kto inny, ale 
właśnie Jackson miał przywrócić Polsce... honor i klasę. 
Wszystko za sprawą centrum rozrywki, do budowy które-
go nie doszło, z powodów... politycznych.

Myślę sobie, że jeśli o klasie i o honorze mowa, to wię-
cej nam ich przysporzy wybór Jerzego Buzka na przewod-
niczącego Parlamentu Europejskiego, niż karuzele i zjeż-
dżalnie, choćby nie wiem jak były duże.

A czy tak będzie, okaże się lada moment. Nawiasem 
mówiąc jaka satysfakcja i radość, w końcu w czerwcu ty-
szanie właśnie na niego oddali najwięcej głosów.
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BOHATER TYGODNIA

Mistrzowie skata

POGODA DUCHA

Słońce w sprayu

O znakomitej po-
trawie opowie-
działa nam Basia 
Grela – absol-
wentka Dzienni-
karstwa i Komu-
nikacji Społecznej 
w Wyższej Szko-
le Umiejętno-
ści Społecznych 
w Katowicach.

To potrawa, z którą 
pierwszy raz spotka-

łam się we Włoszech. Bar-
dzo mi smakowała, dlatego 
po powrocie do domu sama 
ją zrobiłam i troszkę udosko-
naliłam.
SKŁADNIKI: kostka masła, 
3 ząbki czosnku, nać pietrusz-
ki, łyżka wegety, sok z cytry-

ny, do wyboru: 
kalmary, krewetki 
małże, ryż.
PRZYGOTOWA-
NIE: W osobnym 
garnku ugotować 
ryż. Na rozgrza-
nej patelni rozpu-
ścić masło. Dodać 
przesiekany przez 

praskę czosnek. Następnie 
wkroić zieloną pietruszkę 
i podsmażać. Kiedy czosnek 
i pietruszka będą szkliste do-
łożyć wedle gustu i smaku 
wybrane owoce można (jeśli 
ktoś lubi można wszystkie). 
Na sam koniec przełożyć 
ugotowany ryż na patelnię 
i dodać do smaku trochę 
wegety, soku z cytryny, sól 
i pieprz. GK

PRZEPISY KULINARNE TYSZAN

Ryż i owoce 
morza

K
M

Nie możesz się opa-
lać? To wcale nie znaczy, 
że twoja skóra musi być 
blada. Ty też możesz mieć 
piękną, brązową skórę, je-
śli skorzystasz z opalania 
natryskowego. Opaleni-
znę uzyskasz w kilkana-
ście minut.

P łyn opalający nakładany 
jest na skórę za pomocą 

specjalnego urządzenia, a efekt 
jest widoczny od razu po za-
biegu. W ciągu kilku kolejnych 
godzin opalenizna pogłębia się. 
Kosmetyki stosowane w czasie 

takiego opalania nie tylko bar-
wią skórę, ale również ją pie-
lęgnują – zawierają witaminy 
i naturalne wyciągi poprawia-
jące jej wygląd.

Opalenizna utrzymuje się 
około dwa tygodnie, w zależ-
ności od typu karnacji oraz 
tego, jak będziemy o nią dbać. 
Przed opalaniem ciało po-
winno zostać wydepilowane, 
wykąpać można się dopie-
ro po upływie ok. 8 godzin. 
W czasie mycia nie należy 
używać szorstkich myjek, czę-
ste peelingi także powodują 
złuszczanie naskórka. B

O
t
d
G
w
k
n
w
l
ś
w

ł
d
p
j
n
S
3
k

Lato z Fiatem

Jeśli jesteś właścicielem fiata, 
ten konkurs jest dla Ciebie. 
Czekają atrakcyjne nagrody!
Zrób zdjęcie, na którym głównym bohaterem będzie samochód marki Fiat i do 15 
września przyślij do naszej redakcji (listownie lub mailem).

KONKURSOWE KATEGORIE:
æ tegoroczne lato z moim fiatem – miejsce, do którego dotarliśmy, może być 
daleko, egzotycznie, dowcipnie, ekstremalnie;
æ archiwalne zdjęcia z podróży fiatem w czasie minionych wakacji, j.w....daleko, 
egzotycznie, dowcipnie, ekstremalnie;
æ mój fiat to potrafi – zdjęcia z niecodziennych, zabawnych sytuacji.
Najciekawsze zdjęcia opublikujemy w TT.
22 września komisja złożona z członków redakcji tygodnika „Twoje Tychy” i Fiat 
Auto Poland dokona wyboru zdjęcia Lata z Fiatem. Oceniana będzie jakość zdję-
cia, jego kompozycja i przede wszystkim pomysł na zaprezentowanie swojego 
samochodu.
Osoba, której zdjęcie wygra, otrzyma nagrodę główną ufundowaną przez Fiat 
Auto Poland. Wyróżnimy też po jednym zdjęciu z każdej konkursowej kategorii. 
Szczegółowe informacje o nagrodach - wkrótce.

Organizatorzy:

Zdjęcia można przysyłać na adres: „Twoje Tychy”, 
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy lub mailem: redakcja@twojetychy.pl
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w redakcji.

Skaciści z tyskiego klu-
bu „U Jana” kilkakrotnie 
w tym sezonie zdobywa-
li wysokie miejsca w tur-
niejach Grand Prix Polski. 
28 czerwca jako drużyna 
zdobyli III miejsce w Mi-
strzostwach Polski Górni-
ków.

Stanowią najmniejszy klub 
w Polsce – zrzesza on obec-

nie zaledwie 5 osób. Prezesem 
jest Marian Sykuła, pozostali 
członkowie to Mariusz Mordak, 
Jerzy Dyjeciński, Tadeusz Pluta 
i Tomasz Wawrzusiak. Skromny 
ilościowo skład nie przeszkadza 
jednak w osiąganiu sukcesów. 
Nazwa klubu pochodzi od pa-
tronującego mu baru „U Jana” 
na osiedlu „W”. Tu panowie 
spotykają sie na treningach 
i organizują lokalne rozgrywki. 
Od września do maja w każdy 

piątek o godz. 17.00 odbywają się 
„U Jana” zawody skatowe – każ-
dy, nawet niezrzeszony hobby-
sta-amator, może w nich uczest-
niczyć. Dlaczego upodobali 
sobie akurat to miejsce? – Piwo 
lubi skata, skat lubi piwo – śmie-
ją się zawodnicy. Dbają jednak 
o to, by turnieje zachowały wy-
soki, sportowy poziom. Na ko-
niec sezonu klub przyznaje na-
grody; dla najlepszych puchary, 
dla pierwszej dziesiątki nagrody 
rzeczowe lub pieniężne.

Śląski brydż
Skat, gra karciana popular-

na szczególnie na Śląsku, zwana 
jest czasem „śląskim brydżem” 
i podobnie jak brydż uprawiana 
jest „na sportowo”. Funkcjonuje 
podział na I, II i III ligę oraz ligi 
okręgowe. Nad wszystkim czu-
wa Polski Związek Skata. Sezon 
ligowy trwa od stycznia do paź-

dziernika. Rok 2009 drużyna 
„U Jana” po raz pierwszy rozpo-
częła w I lidze.

Odniesione w tym roku 
sukcesy to: 8 miejsce Mariusza 
Mordaka w zawodach Grand 
Prix Pomorza w Świekatowie, 
2 miejsce Jerzego Dyjecińskiego 
w zawodach Grand Prix Okrę-
gu Tyskiego w Cieszynie oraz 
4 miejsce Mariusza Mordaka 
w zawodach Grand Prix Okrę-
gu Tyskiego w „Tęczy”. Najśwież-
szym osiągnięciem jest drużyno-
we III miejsce w Mistrzostwach 
Polski Górników.

Adrenalina 
i koleżeństwo

Dlaczego lubią skata? – 
Adrenalina, współzawodnic-
two – mówi Jerzy Dyjeciń-
ski. – Jak w szachach; trzeba 
myśleć, ale żeby wygrać musi 

też „iść karta”. Jest także ele-
ment hazardu; kto chce grać, 
wpłaca „wpisowe”, a zwycięz-
ca zgarnia pulę. To dodaje 
grze „rumieńców”. Czasami, 
zwłaszcza gdy grają więcej niż 
2 osoby, występują silne emo-
cje, jednak grunt to fair play 
i koleżeństwo.

W ubiegłym roku klub po-
niósł dotkliwą stratę. Zmarł 
Bogdan Gawęda, w opinii ko-
legów najlepszy zawodnik 
w klubie, a nawet w Tychach. 
– Straciliśmy bardzo ważną dla 
drużyny osobę – mówi Tade-
usz Pluta. – To w dużej mierze 
jego zasługa, że awansowaliśmy 
do I ligi. Punkty zdobyte przez 
Bogdana jeszcze na początku 
sezonu, na tym zaważyły.

– Teraz czeka nas ciężka 
walka, by się w tej lidze utrzy-
mać – mówi Tadeusz Pluta.

SYLWIA ZAWADZKA

Choć to najmniejszy klub w Polsce,  ma na koncie liczne sukcesy.
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zbliżenia

Woda w jeziorze znowu nie nadaje się do kąpieli.

R E K L A M A

Dlaczego nastąpił zakwit mimo 
zastosowania preparatu che-
micznego? Myślę, że spóźnio-
no się z pracami, co wynikało 
z faktu, że firma długo musiała 
czekać na pozwolenie wodno-
prawne od wojewody – mówi 
Andrzej Depowski, prezes ty-
skiego koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego.

Z daniem prezesa, gdyby aplikacja 
środka nastąpiła w marcu, czy 

nawet kwietniu, likwidacja fosforu 
w wodzie nastąpiłaby wcześniej i zie-
lenice czy sinice po prostu, by nie 
zakwitły lub w bardzo ograniczo-
nym zakresie. W sytuacji, kiedy się 
już pojawiły i wchłonęły fosfor, efekt 
jest, jaki jest.

– Poza tym środek chemiczny 
zastosowano po raz pierwszy, więc 
trudno oczekiwać efektów od razu – 
dodaje Andrzej Depowski. – Trzeba 
poczekać na pełne dawkowanie. Do-
dam, że teraz akweny kwitną na po-
tęgę – w Turawie, Kozłowej Górze, 
Przeczycach, zakwit nastąpił również 
w Zatoce Gdańskiej.

Zgodnie 
z pozwoleniem

Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy 
Tychów i władze miasta oczekują szyb-

kich skutków działań, ale my postępu-
jemy zgodnie z pozwoleniem wodno-
prawnym i planem prac – powiedział 
Piotr Sawczyn z firmy Saspol. – Zasto-
sowaliśmy pierwszą dawkę i choć liczy-
łem się z zakwitem, nie przypuszcza-
łem, że będzie aż tak duży. Spotęgowała 
go jeszcze wysoka temperatura i opady. 
Do wody dostały się dodatkowe ilości 
humusu, a to sprzyja zakwitaniu. Poza 
tym jezioro dawno utraciło właściwo-
ści samoczyszczące, brakuje tutaj odpo-
wiedniej ilości i gatunków roślin. Nasze 
dotychczasowe prace w Paprocanach 
wyceniam na 80 tys. złotych i mam 
nadzieję, że prace bedziemy kontynu-
ować. Decyzja w tej sprawie należy jed-
nak do władz miasta.

Niezależne badania
Wyniki badań wody, które pro-

wadzą trzy laboratoria, znane będą 
pod koniec tego tygodnia lub na po-
czątku przyszłego.

– Nie mamy pewności, że są to si-
nice – komentuje sprawę Aleksandra 
Cieślik, rzecznik urzędu miasta. – 
Pobrane zostały próbki wody i wyni-
ki badań odpowiedzą, co to za glo-
ny i co jest przyczyną zakwitu, aby 
firma wykonująca to zadanie mogła 
skorygować swoje działania. Próbki 
są badane przez trzy różne źródła – 
firmę Saspol, która wygrała przetarg, 
Sanepid oraz Uniwersytet im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu, dlatego 
mamy pewność, że wyniki będą bar-
dzo dokładne. Obecnie trwają pra-
ce odbioru pierwszego etapu rekul-
tywacji, dlatego trudno powiedzieć, 
czy firma wywiązała się z umo-
wy. Chciałabym jednak zaznaczyć, 
że przed nami jeszcze dwa dawko-
wania środka chemicznego – ostat-
nie wiosną 2010 roku. Dlatego zależy 
nam na sprawdzeniu, co było przy-
czyną takiej sytuacji. Nad odbiorem 
rekultywacji czuwa specjalna komi-
sja. Przypomnę, że przetarg na rekul-
tywację ogłoszony przez miasto wy-
grała firma Saspol z Pniew. Opiewał 
on na ok. 800 tys. zł.

Komisja
W skład wspomnianej komisji 

wchodzą: Anna Warzecha – naczel-
nik Wydziału Komunalnego, Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa UM Tychy 
oraz pracownicy wydziału: Ewa Sawa 
i Mariusz Czadzek, przedstawiciele In-
stytutu Podstaw Inżynierii Środowiska 
Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu – 
Maciej Kostecki i Eligiusz Kowalski, 
a także Marcin Staniczek, dyrektor 
MOSiR Tychy i Sławomir Zbrzeski – 
wiceprezes tyskiego koła PZW.

Pierwsza bitwa o poprawę jakości 
wody w Paprocanach została przegra-
na, czas na kolejną.

LESZEK SOBIERAJ, GK

FIRMA ZAPEWNIA, ŻE POSTĘPUJE ZGODNIE Z PLANEM

Sinice (?) górą

W latach 2004-2006 pracownicy 
Zakładu Ochrony Wód i Gospo-
darki Wodami Instytutu Podstaw 
Inżynierii Środowiska Polskiej 
Akademii Nauk w Zabrzu bada-
li paprocański akwen. Chodzi-
ło m.in. o określenie aktualnego 
stanu zbiornika, istniejących za-
grożeń oraz wskazanie możliwo-
ści poprawy jakości wody.

TT: Na czym polega specyfika Je-
ziora Paprocańskiego? Jakie są 
największe problemy akwenu?
MACIEJ KOSTECKI: Zbiornik ma cha-
rakter stawowy, jest płytki (powierzchnia 
110 ha, głębokość maksymalna 3 m), po-
limiktyczny tzn. masy wodne są miesza-
ne pod wpływem wiatru przez cały czas, 
od wiosny do zimy. Największym proble-
mem zbiornika jest deficyt wody. Zły stan 
jakości wody Gostynki, do której odpro-
wadzane są nieoczyszczone ścieki, spo-
wodował, że zaprzestano zasilania zbior-
nika wodą z rzeki. Ponadto jakość wody 
w samym zbiorniku, a zwłaszcza zbyt wy-
sokie stężenie związków fosforu, sprzyja 
wysokiej produkcji biomasy, w tym glo-
nów i okresowo – sinic.

W latach 70. prowadzono rekulty-
wację jeziora, jednak okazało się, 
że efekt nie był taki jak oczekiwa-
no. Dlaczego?
MK: Osuszenie jeziora i usunięcie osa-
dów dennych było, z punktu widzenia po-
prawy stanu zbiornika, działaniem wła-
ściwym. Uważam, że ten zabieg przyniósł 
zamierzony skutek. Przyniosło to popra-
wę jakości wody na ok. 15 lat od chwili 
zakończenia inwestycji. Pozytywnie oce-
nić należy fakt, że usuwane osady zosta-
ły wykorzystane do uformowania wyspy. 
Uniknięto w ten sposób kosztów wywo-
żenia osadów, a jednocześnie stworzono 
siedlisko dla roślin i zwierząt. Dodam, 
że osady spryzmowane w postaci wyspy 
nie zagrażają zbiornikowi.
Niestety, do zbiornika wprowadzane są 
systematycznie zanieczyszczenia. Po-
chodzą po pierwsze z wody zasilającej 
zbiornik, po drugie z opadów atmosfe-
rycznych oraz z innych źródeł takich jak 
np. zanęta wędkarska stosowana w du-
żych ilościach. Wszystko to spowodo-
wało, że z biegiem czasu efekt pozytywny 
zanikł. Jeśli można mówić o czymś, cze-
go wówczas nie zrobiono, to chyba tylko 
o tym, że być może, osady denne nie zo-
stały usunięte w całości.

Może należałoby powtórzyć taką 
inwestycję? Jaki byłby jej koszt?
MK: Powtórzenie prac zależy jedynie 
od tego, czy dysponuje się odpowiedni-
mi środkami. Nie jestem w stanie ocenić 
kosztów takiego zabiegu, jednakże można 
sądzić, że byłby on właściwy, biorąc pod 
uwagę jego skuteczność. Należy bowiem 

pamiętać, że usuwanie osadów dennych 
jest najskuteczniejszą metodą rekultywa-
cji jezior.

W jakim kierunku powinny iść 
działania, by przywrócić akweno-
wi odpowiednią czystość wody? 
Jakie inwestycje są potrzebne?
MK: Przez odpowiednią czystość wody 
należy rozumieć „czystość akceptowal-
ną”, tj. maksymalnie dobrą w realnych 
uwarunkowaniach środowiskowych. Jest 
zrozumiałe, że w Jeziorze Paprocańskim 
woda nie osiągnie stanu czystości Mor-
skiego Oka, nie mniej należy podejmo-
wać wszelkie działania, aby jakość wody 
była maksymalnie dobra. W opracowa-
niu zespołu naukowców z naszego insty-
tutu, pod kierownictwem prof. dr hab. 
inż. Jana Suschki, wskazano na dwa roz-
wiązania – jedno, polegające na zbudowa-
niu tzw. wetlandu (oczyszczalni korzenio-
wo-roślinnej) dla podczyszczenia wody 
rzeki Gostynki, drugie – na wykonaniu 
transferu, czyli przepływu wód potoku 
Korzyniec oraz Potoku Tyskiego do jezio-
ra. I ku naszemu zadowoleniu dowiedzie-
liśmy się, że władze Tychów rozpoczęły 
działania zmierzające do zrealizowania 
zaproponowanych przedsięwzięć. Jednak, 
jak w przypadku każdej inwestycji, istnie-
ją problemy natury formalnej. Realizacja 
tych przedsięwzięć wymaga konsekwent-
nego przygotowania bardzo skompliko-
wanej procedury. Mam tu na myśli spra-
wę terenów dotyczących inwestycji, ich 
własności i sytuacji formalno-prawnej 
oraz wynegocjowanie przychylnego sta-
nowiska właścicieli. Ten etap przygoto-
wawczy jest obecnie realizowany.

LESZEK SOBIERAJ

Akwen z problemami
Rozmowa z dr inż. MACIEJEM KOSTECKIM z Instytutu Podstaw Inży-
nierii Środowiska PAN w Zabrzu.

pamiętać że usuwanie osadów dennych

Dr inż. Maciej Kostecki jest pra-
cownikiem naukowym Instytu-
tu Podstaw Inżynierii Środowi-
ska PAN w Zabrzu. Jego badania 
i opracowane metody posłużyły 
m.in. do rekultywacji zbiorni-
ków Nakło-Chechło i Pławnio-
wic, aktualnie realizowany jest 
projekt budowy zespołu dwóch 
nowych zbiorników w Kotlar-
ni (woj. opolskie). Jest autorem 
4 monografii oraz 135 publikacji.
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nasze Tychy

JEGO POGRZEB 
ZGROMADZIŁ NA RYNKU 

STARYCH TYCHÓW 
TYSIĄCE LUDZI. JEDNI 

ZNALI GO DOBRZE, INNI 
WCALE, ALE UDZIAŁ 

W POGRZEBIE BYŁ 
DLA WSZYSTKICH 

MANIFESTACJĄ IDEI 
SOLIDARNOŚCIOWYCH, 

OPOWIEDZENIEM SIĘ 
ZA TYM, CO BYŁO SENSEM 

DZIAŁALNOŚCI JANUSZA 
REJDYCHA.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Było już po obradach okrągłego sto-
łu, po wyborach do Sejmu. W Pol-

sce rozpoczynały się ustrojowe i gospo-
darcze przemiany. I dość nieoczekiwanie 
smutna uroczystość, jaką było pożegna-
nie jednego z twórców i liderów ruchu 
solidarnościowego na Śląsku i w Ty-
chach, stała się wielkim świętem Soli-
darności.

Niewiele dokumentów
Dziś zachowała się jedynie część 

dokumentów, pism, które przechowują 
dzieci Janusza Rejdycha – córka Ilona 
i syn Tomasz. Dotyczą one głównie ostat-
nich lat działalności ich ojca. W katowic-
kim IPN nadal trwa kwerenda, która być 
może przyniesie kolejne dokumenty. Je-
den już rodzina otrzymała, są to „Akta 
internowanego”.

– A były tego całe kartony – mówi 
Tomasz Rejdych. – Jednak wraz ze sta-
nem wojennym powierzyliśmy je pew-
nym osobom i już do nas nie wróciły. 
Nie wiem jaki był ich los. Może przeję-
ła je służba bezpieczeństwa, a może zo-
stały zniszczone, bo za posiadanie takich 
„kwitów” ludzie trafiali do więzienia. 
Była tam m.in. korespondencja ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności z centralą 
w Gdańsku, stenogramy posiedzeń ko-
misji krajowej, z nazwiskami, wypowie-
dziami.

Mieszkanie na Engelsa
Janusz Rejdych urodził się w 1935 r. 

w Trzebini. Skończył Technikum Ener-
getyczne w Krakowie i przez całe za-
wodowe życie związany był z tą bran-
żą – od 1969 r. pracował w Zakładach 
Energetycznych Okręgu Południowego 
w Katowicach. W Tychach zamieszkał 
w 1960 r. wraz z żoną Janiną i córką Ilo-
ną, w 1966 urodził się Tomasz. – Dobrze 
pamiętam atmosferę przełomu lat 70. 
i 80. w naszym mieszkaniu przy ul. En-
gelsa (dzisiaj ul. Edukacji). Na leciwej ka-
napie w dużym pokoju siadywało wielu 
znajomych ojca, przyjaciół, potem dzia-
łaczy Solidarności. Rozmowy, dyskusje, 
trwały godzinami. Wszyscy zdawali so-
bie sprawę, że nastąpią poważne zmia-
ny ustrojowe. Dla wielu to był po prostu 
czas oczekiwania, ale też przygotowy-
wania do działalności. I kiedy w 1980 
roku zaczęły się strajki, ojciec przystąpił 
do tworzenia zakładowej Solidarności.

W Komisji Krajowej
Załoga katowickich zakładów ener-

getycznych wybrała Janusza Rejdycha 
przewodniczącym, potem został de-
legatem na zjazd regionu i znalazł się 
w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność. Po roku poje-
chał jako delegat na I Zjazd Solidarności 
w Gdańsku, podczas którego wybrano 
go do Komisji Krajowej Solidarności. 
– Z tego, jak ojca wspominają inni, wy-
nika, że darzono go wielkim szacun-
kiem – twierdzi Tomasz Rejdych. – Ce-
niono go przede wszystkim za rozwagę, 

doświadczenie, spokój i opanowanie. 
Wśród działaczy było bowiem wielu 
młodych-gniewnych, nastawionych bar-
dzo radykalnie do działalności związko-
wej. Ojciec był innego zdania. Wkrót-
ce potem Lech Wałęsa i inni działacze 
zwrócili się do niego z propozycją pracy 
w prezydium Solidarności, a więc w ści-
słym kierowniczym gremium. Wiązało 
się to jednak z przejściem na etat związ-
kowy i wyjazdem do Gdańska. Na to oj-
ciec się nie zdecydował.

Koszykarska pasja
Musiał natomiast zrezygnować 

ze swojej wielkiej pasji jaką była ko-
szykówka. W młodości grał w klubie 
w Trzebinii, potem ukończył kurs sę-
dziowski i w latach 1974 – 1980 prowa-
dził mecze drugoligowe. Równocześnie 
był działaczem Okręgowego Związku 
Koszykówki w Katowicach, przewodni-
czącym Kolegium Sędziów i wicepreze-
sem ds. społecznych.

Obława w Katowicach
Stan wojenny zastał Janusza Rej-

dycha na posiedzeniu komisji krajowej 
w Gdańsku. Obrady skończyły się wie-
czorem 12 grudnia i działacze śląsko-
dąbrowskiej Solidarności wracali po-
ciągiem do Katowic. – Jechali całą noc, 
niczego nie przeczuwając – przypomina 
opowieść ojca Tomasz Rejdych. – Tym-
czasem w Katowicach dworzec był oto-
czony i kiedy ok. godz. 5 pociąg dotarł 
na miejsce, zatrzymano prawie wszyst-
kich. Prawie, bo jak się okazało, z obła-

wy uciekł jeden z działaczy. A ciekawost-
ką jest to, że działacz ten mocno utykał 
i chodził o lasce. Jak to się stało, że wła-
śnie jemu udało się uciec zomowcom? 
Wysiadał na końcu i widząc co się dzie-
je, znalazł otwarte drzwi z drugiej stro-
ny wagonu... Potem przyjechał do nas 
i opowiedział co się stało.

Rok internowania
Janusz Rejdych trafił najpierw 

do aresztu Komendy Wojewódzkiej Mi-
licji Obywatelskiej w Katowicach, po-
tem do Jastrzębia-Szerokiej i coraz dalej 
od domu – Uherce Mineralne, Łupków. 
Oficjalnie rodzina dowiedziała się o tym 
dopiero po trzech tygodniach. Po po-
wrocie z internowania, w grudniu 1982 
roku, podjął pracę w tym samym ka-
towickim zakładzie. Nie był na etacie 
związkowym, więc mimo internowania, 
nie było podstaw, by go zwolnić.

Po powrocie z internowania Janusz 
Rejdych przystąpił do zakonspirowa-
nej działalności związkowej. Był jednak 
zwolennikiem jak najszybszego prze-
chodzenia na jawną działalność, toteż 
kiedy ukonstytuowały się Tymczasowe 
Rady Solidarności, ujawniono z imienia 
i nazwiska i adresu, niektórych działaczy. 
Janusz Rejdych znalazł się wśród nich. 
Mieli świadomość, że zostali wepchnię-
ci pod lupę służby bezpieczeństwa, 
że to spowoduje szykany, jednak było 
to niezbędne, by społeczeństwo wiedzia-
ło, że Solidarność nadal działa, że są kon-
kretne osoby, działacze, którzy nie boją 
się manifestować swoich przekonań.

Pamiętna uroczystość
Tomasz Rejdych wspomina, iż 

funkcjonariusze służby bezpieczeństwa 
byli w ich domu częstymi gośćmi. Ojciec 
raz po raz wzywany był na przesłucha-
nia. Kiedyś na komendzie w Katowicach 
usłyszał:

– Panie Rejdych, niech pan pójdzie 
po rozum do głowy. Weź pan globus, za-
kręć nim jak Bolek i Lolek, a potem po-
staw palec. I jedziesz pan z całą rodziną!

SB-ecy upodobali sobie głównie 
święta rodzinne.

– W 1986 r na urodziny czy imie-
niny ojca przyszli goście. Czekaliśmy 
do późna, bo nie wracał z pracy. Jak się 
okazało, „po drodze” zatrzymano go 
na przesłuchanie, a potem przywiezio-
no do domu. Przy gościach, którzy przy-
nieśli kwiaty, ciasto, zrewidowali ojca, 
a wszystkich spisano. Chcieli wiedzieć, 
kto wręcza kwiaty Januszowi Rejdycho-
wi – mówi Tomasz.

W tym czasie Janusz Rejdych 
współpracował z prasą solidarnościo-
wą, zamieszczając teksty m.in. w „Re-
gionalnym Informatorze Solidarności”, 

piśmie „Jesteśmy” (miał kilka pseudoni-
mów, m.in. Józef Szeroki). Działał także 
w Klubie Inteligencji Katolickiej w Kato-
wicach, a potem w Tychach, gdy powstał 
przy kościele Marii Magdaleny, m.in. 
współorganizował Tygodnie Kultury 
Chrześcijańskiej. W 1989 r. z jego ini-
cjatywy zawiązał się Obywatelski Komi-
tet Solidarności w Tychach, który miał 
przygotować kampanię przed wyborami 
do Sejmu.

Choroba
Kiedy otrzymał propozycję kan-

dydowania na posła, rodzina wiedziała, 
że jest ciężko chory. Już wcześniej próbo-
wał wyjechać do Szwecji na leczenie, ale 
nie dostał paszportu. Kiedy wreszcie tam 
pojechał, było już za późno.

28 kwietnia Janusz Rejdych napi-
sał pismo do Komitetu Obywatelskiego 
Solidarności w Warszawie, że w związ-
ku z chorobą swoją kandydaturę oddaje 
do dyspozycji komitetu. Zmarł 13 lipca 
1989 r.

Jego pogrzeb odbył się 16 lipca 
w kościele pw. Świętej Marii Magdaleny. 
Przyszli mieszkańcy Tychów, posłowie, 
politycy, pracownicy wielu zakładów 
pracy, delegaci i przedstawiciele Solidar-
ności z całej Polski.

JEGO POGRZEB 

13 lipca minie 20. rocznica 
śmierci  Janusza Rejdycha. 
Jego nazwisko, jako czło-
wieka Solidarności, jednego 
z założycieli struktur związ-
kowych na Śląsku, wielolet-
niego działacza solidarnościo-
wego podziemia, współtwórcy 
Okręgowego Komitetu Obywa-
telskiego w Tychach, powin-
no na stałe zaistnieć w świa-
domości kolejnych pokoleń 
mieszkańców naszego miasta. 
W 1990 roku powstał pomysł 
nazwania jednej z ulic jego 
imieniem, ale nie doczekał się 
realizacji. Może należy wrócić 
do tego pomysłu?

13 LIPCA 1989 ROKU ZMARŁ JANUSZ REJDYCH, DZIŚ OPOWIADA NAM O NIM SYN TOMASZ...

      Pamięć o moim ojcu
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Janusz Rejdych podczas pobytu w Szwecji – zima 1988/1989.

K O M U N I K A T Y

POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU PRZY PLACU ŚW. ANNY 4 W TYCHACH:
/dawna siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania Nauk Społecznych/

1. POWIERZCHNIA 32,98 m2 – I piętro budynku, możliwość wynajęcia pomieszczenia wraz 
z wyposażeniem odpowiednim do wymogów funkcjonowania sali szkoleniowej (tablica, ekran, 
stoły, krzesła).

2. POWIERZCHNIA 7,91 m2 – I piętro budynku.

3. POWIERZCHNIA 12,36 m2 – parter budynku.

Budynek zajmuje centralne miejsce przy Placu Św. Anny objętym planami rewitalizacyjnymi 
miasta. Posiada bezpośredni dostęp do bezpłatnego parkingu samochodowego. W bliskim są-
siedztwie znajduje się dworzec kolejowy, przystanki autobusowe i trolejbusowe.
Bliższe informacje pod nr tel.: (032) 3257217, (032)3257211.

OFERTA 
WYNAJMU

Na parterze, w holu głów-
nym budynku biurowo 
– usługowego przy al. 
Piłsudskiego 12 w tychach 
(obok tyskich hal targo-
wych) oferujemy państwu 
do wynajęcia powierzchnię 
13,37 m2 z przeznacze-
niem na działalność han-
dlowo-usługową.

Bliższe informacje pod nu-
merem (032) 3257217
http://www.biura.tychy.pl/

OFERTA WYNAJMU
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Wyższa Szkoła Zarządza-
nia i Nauk Społecznych 

prowadzi już Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, a teraz przygoto-
wała nową propozycję dla ty-
szan – Uniwersytet Dziecięcy.
Jego „studentami” mają być 
dzieci w wieku od 8 do 12 lat. 
– To nie jest nasz oryginal-
ny pomysł, Uniwersytet Dzie-
cięcy działa już przy innych 
uczelniach, na przykład przy 
warszawskiej Szkole Głównej 
Handlowej – mówi Grażyna Rze-
szotarska, prorektor WSZiNS. – 
Jako szkoła municypalna mamy 
zobowiązania wobec tyszan, 
zależy nam, żeby trafić do róż-

nych grup wiekowych – dodaje.
Rzeszot arska  p o d kreś la , 
że głównym celem przedsię-
wzięcia jest poszerzenie za-
interesowań dzieci. Dlatego 
w trakcie comiesięcznych zajęć 
młodzi tyszanie spotkają się za-
równo z przedstawicielami róż-
nych dyscyplin naukowych, jak 
i z policjantami czy strażakami.
O zapisaniu dziecka na uniwer-
sytet decydują rodzice, mają 
na to czas do września. Opłata 
za każde spotkanie będzie wy-
nosić kilka złotych. Jeżeli zbierze 
się kilkunastoosobowa grupa, 
zajęcia rozpoczną się wraz z no-
wym rokiem akademickim. MS

NOWY POMYSŁ WSZINS

Uniwersytet dla... 
dzieci
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R E K L A M A

Pierwsi klienci mogli zrobić zakupy w piątek.

R E K L A M A

W piątek 3 lipca o godzinie 
12.00 na parkingu przy ty-
skim TESCO w obecności 
mediów uroczyście rozpo-
czął działalność pierwszy 
w Polsce kiosk działający 
na zasadzie drive-in. Bez 
wysiadania z samochodu, 
można zrobić tutaj drobne 
zakupy.

Na pierwszych klientów 
Kiosk Drive’a – tak 

brzmi dokładna nazwa – czeka-
ły gadżety i drobne upominki. 
Podobne punkty mają powstać 
w przyszłości na terenie całe-
go kraju, głównie przy dużych 
centrach handlowych i hiper-
marketach. Kiosk w Tychach 
jest pierwszy. Właściciel nowo 
powstającej sieci, spółka Kiosk 
Drive Sp. z o.o. z Bielska-Bia-
łej wybrała tyskie TESCO, jako 

idealną lokalizację na otwarcie. 
– Zaważyło przede wszystkim 
położenie; przy trasie przeloto-
wej północ-południe – mówi 
Izabela Skrzyp, dyrektor zarzą-
dzający Kiosk-Drive Sp. z o.o. – 
to dobra lokalizacja. TESCO od-
wiedza mnóstwo ludzi, nie tylko 
z Tychów.

Punkt Kiosk Drive 
pod względem oferowane-
go asortymentu nie różni się 
od standardowego kiosku czy sa-
loniku prasowego, jakie napotkać 
możemy w pasażach. Różnica 
jest taka, że drobnych zakupów 
możemy dokonać szybko, nie 
wysiadając z samochodu. Wie-
lu klientom takie udogodnienie 
może przypaść do gustu. Czy 
nowy kiosk spodoba się tysza-
nom? Pierwsi klienci odjechali 
z Kiosk Drive’a zadowoleni.

SYLWIA ZAWADZKA

ZAKUPY PROSTO 
Z SAMOCHODU

Kiosk Drive

KRZYŻ KOŁO... ŚMIETNIKÓW

Problem rozwiązany
K rzyż przy ul. Skalnej został w 1903 roku 

ufundowany przez Zofię i Jana Jaworków, 
wówczas – zgodnie ze zwyczajami – znajdował 
na terenie ich gospodarstwa. Dzisiaj – dokładnie 
6,5 metra od rzeźby – stoją... śmietniki. Obu-
rzyło to mieszkańców Żwakowa, którzy chcieli 
usunięcia śmietników. Rozwiązanie problemu 

znalazł ks. Michał Kostoń, proboszcz parafii św. 
Ducha. Zaproponował, by wraz z zakończeniem 
budowy osiedla, które powstaje w sąsiedztwie 
krzyża, obrócić go w kierunku nowych bloków. 
Wówczas tuje odgradzające śmietnik od krzyża 
będą stanowić ładne tło dla tego ponadstulet-
niego obiektu małej architektury. MS

PRAWDOPODOBNIE 
W TYM TYGODNIU 

ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE 
PRZEDSTAWICIELI TYSKICH 

LINII TROLEJBUSOWYCH 
Z MIEJSKIM ZARZĄDEM 

KOMUNIKACJI.

Grzegorz Kusz
g.kusz@twojetychy.pl 

Spotkanie ma związek z pismem, któ-
re do MZK wystosowali niezadowole-

ni kierowcy trolejbusów sprzeciwiając się 
praktykom, jakie wobec nich stosują kon-
trolerzy MZK.

List skierowany był do Andrze-
ja Ochmana, dyrektora MZK. Podpisało 
się pod nim 36 z 40 zatrudnionych w Ty-
skich Liniach Trolejbusowych kierowców. 
– Chodzi nam przede wszystkim o sposób, 
w jaki przeprowadzane są kontrole punk-
tualności jazdy trolejbusów. Kontrolerzy 
sprawdzają nas dosłownie „zza krzaków”. 
Każda taka kontrola powinna być udoku-
mentowana w karcie drogowej. A tak nie 

jest – żali się Józef Kowalczyk, kierowca 
trolejbusu.

Wykroczenia i kary
Jak na te zarzuty reaguje MZK? – 

W karcie drogowej powinny być wpisy-
wane tylko te kontrole, które są przepro-
wadzane wewnątrz pojazdu, a kontrola 
punktualności sprawdzana jest poza po-
jazdem, więc zarzuty kierowców są bez-
podstawne – wyjaśnia Rafał Zając, kie-
rownik sekcji nadzoru w MZK. Kierowcy 
„trajtków” skarżą się też na wysokie kary, 
jakie MZK nakłada na nich za m.in. brak 
biletów do sprzedaży, rozmowę przez te-
lefon komórkowy czy wcześniejszy od-
jazd z przystanku. Najczęściej są karani 
za odjazd z przystanku przed czasem. Są 
też inne kary jak przewóz pasażera w ka-
binie czy trolejbus zwykły zamiast nisko-
podłogowego. Całym zamieszaniem bar-
dzo zdziwiony jest Zbigniew Brud, prezes 
TLT. – Nie rozumiem oburzenia kierow-
ców, przecież kary nie idą z ich kieszeni, 
tylko płaci je spółka. Najwyżej kierow-
ca nie dostanie 10-procentowej premii 
uznaniowej, ale to wszystko. Jesteśmy 
od tego, by wywiązywać się z umowy 

i musimy ją jako przewoźnik wypełniać. 
Jeśli kontrolerzy lub pasażerowie widzą 
jakieś nieprawidłowości, musimy za nie 
ponieść karę. Zresztą do kontroli wyko-
rzystuje się głównie kamery monitoringu 
miejskiego – tłumaczy. I dodaje: – Wydaje 
mi się, że niektórzy kierowcy swojej pracy 
po prostu nie szanują. Często odbieramy 
skargi na pracę niektórych z nich i dwóm 
już nie przedłużyliśmy umów. I to rodzi 
kolejny poważny problem, braku kierow-
ców w naszej firmie.

Pasażerowie nie odczują
Na szczęście dla pasażerów kierowcy 

nie zapowiadają zaostrzenia swojego pro-
testu. – Chcemy po prostu usiąść do sto-
łu i rozmawiać, aż się dogadamy. I z pew-
nością nie chcemy protestować. Sądzimy, 
że wlepia nam się sporo kar niesłusznie. 
A kary nie są małe, bo to średnio od 100 
do 150 zł – dodaje Kowalczyk. – Kary są 
też za to, że kierowca nie ma w sprzeda-
ży biletów. Obecnie już je dostaliśmy, ale 
był taki okres, że musieliśmy kupować 
je z własnych pieniędzy. Jeśli wymaga się 
od nas szacunku dla pasażera, to i nas po-
winno się szanować – dodaje.

KIEROWCY „TRAJTKÓW” CHCĄ ROZMAWIAĆ

Kontrole i kary
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SONDA – CO O TYM MYŚLISZ

Kodeks reklamy 
zewnętrznej?

Jak mieszkańcom podobają się reklamy w mieście? Czy nie denerwują ich wiel-
kie billboardy i świecące nocą neony? Czy są za tym aby powstał specjalny ko-
deks reklamy zewnętrznej, który wprowadzałby ujednolicone zasady ? Oto, co 
nam powiedzieli:
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UCHWAŁA NR 0150/XXXII/694/09 RADY MIASTA TYCHY
Z DNIA 25 CZERWCA 2009 R.

o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Michała Gramatyki

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 190 ust.1 pkt 2b oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159, 
poz. 1547 z późn. zm), 

Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1

Rada Miasta Tychy stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego Pana Michała Gramatyki  z okręgu 
wyborczego Nr 4, z listy Nr 18 – Komitet Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby w związku ze 
złożoną rezygnacją na sesji Rady Miasta w dniu 02 czerwca 2009 r. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu zainteresowanemu oraz Woje-
wodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach. Uchwała podlega opublikowaniu 
w drodze obwieszczenia.

 Wiceprzewodniczący 
 Rady Miasta Tychy 
  inż. Henryk Drob

DODATEK MIESZKANIOWY
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wy-
datków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypad-
kach określonych przepisami.
Przyznaje go na wniosek osoby uprawnionej prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza 
się deklarację o dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz dowód 
tożsamości ze zdjęciem a także dokument potwierdzający zapłatę czynszu. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek spełnia 
kryteria ustawy – to organ Gminy wydaje decyzję administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 6 m-cy, licząc 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
• tytuł prawny do lokalu
æ najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
æ osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalne-
go,
æ osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom 
samodzielnych lokali mieszkalnych,
æ innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego 
zajmowaniem,
æ innym osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny 
albo socjalny.

• Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu
Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany 
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty naj-
niższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1181,43 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 
843,88 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Od 01.03.2009r najniższa emerytura wynosi 675,10 zł
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 
chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej 
dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu uro-
dzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jed-
norazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi 
pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających 
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekra-
cza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na norma-
tywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, 
jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzch-
nię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia 
użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą 
dodatek w wysokości:
æ 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
æ 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
æ 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym
* ten% stosuje się w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w przedziale 
150-175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.

• Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu
– dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2
– dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52,0m2
– dla 3 osób 45m2 + 30% = 58,5m2
– dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2
– dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2
– dla 6 osób 70m2 + 30% = 91,0m2

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej 
o więcej niż:
æ 30% albo
æ 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię 
użytkową o 5m2
Normy powierzchni użytkowej powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się 
na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym po-
koju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielny pokoju orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

æ Wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (tj. 12,73 zł),
æ Nie spełnianie przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku 
uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
æ W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi do-
chodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie 
uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątko-
we lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wyka-
zana w deklaracji. Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik gminy, mogący żądać od wnioskodawcy 
i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posia-
danych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę 
do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wy-
wiadu reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. nr 156 poz. 1828).

3. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego
æ Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy 
przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której przyznano dodatek zobo-
wiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości.
æ W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, 
wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość 
zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy 
zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, 
decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego jest wtedy możliwe jedynie pod warunkiem uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania de-
cyzji przyznającej dodatek.

PREZYDENT MIASTA TYCHY
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

– oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 
działka nr 1308/57 o pow. 59 m2 położonej w Tychach przy ul. Modrzewskiego w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 1717/90 
o pow. 126 m2, położonej w Tychach przy ul. Budowlanych, na cele dojścia i dojazdu,
– przeznaczenia do zbycia w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Podleskiej, 
obejmującej działkę nr 1219/39 o pow. 2.644 m2,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 3970/33 
o pow.9 m2, położonej w Tychach przy ul. Begonii, pod częścią istniejącego garażu blaszanego,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 1179/46 
o pow. 30 m2, położonej w Tychach przy ul. Nowokościelnej, pod istniejący kontener telekomunikacyjny, 
na okres 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 4844/33 
o pow. 30 m2, położonej w Tychach w rejonie ul. Ojca Bocheńskiego i ul. Bohaterów Warszawy, pod istniejący 
kontener telekomunikacyjny, na okres 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 5117/33 
o pow. 30 m2, położonej w Tychach przy ul. Budowlanych, pod istniejący kontener telekomunikacyjny, 
na okres 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr kat. 2409 o pow. 
689 m2, położonej w Tychach w rejonie ul. Targiela i ul. Zygmunta na cele istniejącej przepompowni, na okres 
3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 4196/26 
o pow. 10 m2, położonej w Tychach przy Placu Konstytucji 3 Maja, pod istniejący kiosk handlowy, na okres 
3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 1348/64 
o pow. 10 m2, na wykonanie schodów terenowych w związku ze zmianą użytkowania suszarni usytuowanej 
w budynku wielorodzinnym położonym w Tychach przy ul. Generała Andersa 7
na lokal usługowy, na okres 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 420/41 
o pow. 463 m2, położonej w Tychach przy ul. Wędkarskiej, na cele ogrodu działkowego,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr kat. 2246/37 
i 2247/37 o pow. 222 m2, położonej w Tychach przy ul. Hutniczej, na cele ogrodu przydomowego,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 973/262 
o pow. 927 m2, położonej w Tychach przy ul. Targiela, na cele dojścia i dojazdu, składowo-magazynowe i grunt 
pod budynkiem.

KAROLINA LOTKA
Te wszystkie reklamy 
na pewno zwracają uwa-
gę przechodniów. Sama 
je oglądam i czytam. Nie 
da się tego uniknąć, gdyż 
są one na każdym kro-
ku i ciągle ich przybywa. 
Ostatnio w mieście pojawiły się duże telebimy, 
które mi się podobają. Bardzo dobrze jakby był 
jakiś plan, który by to wszystko porządkował.

HANNA KAWALEC
Czasem zwracam uwa-
gę na te reklamy, ale nie-
szczególnie to na mnie 
działa. Na pewno jest ich 
za dużo, reklamy powin-
ny być tylko w niektó-
rych, ustalonych miej-
scach. Za dużo jest ich na rondach i blokach 
w centrum miasta.

KATARZYNA 
LACHOWSKA
Mało kiedy zwracam 
na nie uwagę, ale wydaje 
mi się, że dodają one kolo-
rytu szarym ścianom. Sądzę, 
że na temat kodeksu powin-
ni wypowiedzieć się miesz-
kańcy. Bo jeśli reklama jest agresywna i wisi na prze-
ciw okien, ludziom może się to nie podobać.

JAN BAYER
Wiadomo, że reklama jest 
dźwignią handlu. Ale nie 
umieszcza się ich w miej-
scach do tego nie przezna-
czonych np. na skrzy-
żowaniach czy cennych 
budynkach. Dużo reklam 
dezorientuje kierowców, 
np. na tyskich rondach, więc powinny one zniknąć. 
Jestem za tym by powstał taki kodeks. not. GK



P o w a ż n y  w p ł y w 
na strategię rozwoju 
sportu ma demografia. 
Liczba dzieci urodzo-
nych w Tychach w la-
tach 2000-2007 wzrosła 
o 25 proc., co oznacza, 
że w latach 2009-2014 
liczba uczniów w szko-
łach podstawowych 
zwiększy się o 800. 
W gimnazjach nato-
miast i szkołach śred-
nich nastąpi poważny 
spadek, bo o ponad 1.000 
uczniów w gimnazjach 
i 2.000 – w szkołach po-
nadgimnazjalnych.
„Strategia…” uwzględ-
nia zatem rosną-
cą liczbę  sportowców 
w najmłodszych gru-
pach wiekowych oraz 
przez kilka najbliższych 
lat – do 2015 r. – mniej-
szą liczbę zawodników 
w grupach nastolatków. 
Te proporcje będzie mu-
siał uwzględniać m.in. 
rozwój bazy, choć, jak 
zapisano w strategii, 
„malejąca liczba mło-
dzieży wcale nie musi 
oznaczać malejącej licz-
by młodzieży uprawia-
jącej sport”.

 Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy 
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Sportowa strategia
ROZMOWA 

Z MARCINEM 
STANICZKIEM, 
DYREKTOREM 

MIEJSKIEGO 
OŚRODKA SPORTU 

I REKREACJI.

W marcu ubiegłego roku 
prezydent Tychów powo-
łał 14-osobowy zespół lu-
dzi związanych z tyskim 
sportem, aby opracował 
dokument, który obejmie 
wszystkie dziedziny życia 
sportowego i ukierunku-
je jego rozwój na najbliższe 
lata. I tak powstała „Strate-
gia rozwoju sportu miasta 
Tychy na lata 2009-2015”.

Kto jest autorem „Strate-
gii…”?
MARCIN STANICZEK: Prezy-
dent zaprosił prezesów i działa-
czy czołowych klubów sporto-
wych, naczelników niektórych 
wydziałów UM, dyrektorów 
kilku szkół, prezesów Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno – Krajoznaw-
czego, Szkolnego Towarzystwa 
Sportowego i radnych. Ponadto 
w spotkaniach brali udział m.in. 
trenerzy, nauczyciele wf, przed-
stawiciele Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji, Miejskiego 
Zarządu Oświaty, autor książ-
ki „Tyscy mistrzowie” Dariusz 
Dyrda, konsultant ds. projektów 
europejskich Paweł Kasprzak.

Co jest najważniejsze 
w „Strategii…”? Jakie okre-
ślono cele?
MS: Zaletą dokumentu jest, 
stworzenie spójnej wizji życia 
sportowego w mieście, czego 
do tej pory nie było, bo kluby sto-
warzyszenia, instytucje działały 
według własnych priorytetów. 
Dlatego nie były to łatwe rozmo-
wy. W czasie spotkań zespołu, 
pomysłów, opinii i kontrowersji 
bywało tak wiele, że niektórzy 
nie wytrzymywali i wychodzili, 
trzaskając drzwiami. Potem jed-
nak wracali i zaczynaliśmy roz-
mawiać od początku, dochodząc 
do wspólnych ustaleń. Zaczęli-
śmy od aktualnej oceny sytuacji 
w naszym sporcie, określenia za-
sad finansowania.
W sporcie wyczynowym wyzna-
czyliśmy kilka celów, wśród któ-
rych najważniejsze było okre-
ślenie, jakie dyscypliny uznać 
należy za strategiczne. Zapisa-
liśmy także jakie działania na-
leży podjąć, by zainteresować 
sportem wyczynowym młodzież 
uzdolnioną ruchowo, jak zapo-
biegać porzuceniu wyczynowe-
go uprawiania sportu w wieku 
13-17 lat, co stało się dość po-

wszechnym zjawiskiem. Jest 
też mowa o wspieraniu grup 
uprawiających mniej popular-
ne dyscypliny, o udziale tyszan 
w prestiżowych zawodach spor-
towych i podnoszeniu pozio-
mu kadry trenersko-instruktor-
skiej, a także o sporcie szkolnym, 
sporcie osób niepełnosprawnych 
i aktywności najmłodszych (pro-
gram „Sport od Przedszkola”).

Jakie dyscypliny uznano 
za strategiczne?
MS: Kryteriów jest kilka. 
Po pierwsze musi to być dys-
cyplina olimpijska oraz fakt, 
że w mieście prowadzone jest 
szkolenie – od grup juniorskich 
po seniorów. W sportach indy-
widualnych chodzi o dyscypliny, 
w których w ostatnich dwóch la-
tach zawodnicy zajęli co najmniej 
6. miejsce w finale mistrzostw 
Polski. Z kolei w grach zespoło-
wych, uznanie sportu za „dyscy-
plinę strategiczną” zależy od ilo-
ści lig w kraju. Jeśli jest jedna liga 
– to drużyna seniorów powinna 
zdobyć co najmniej dwa razy 
(w ciągu 3 lat) medal mistrzostw 
Polski. Jeśli są dwie ligi – 
w ciągu trzech lat co najmniej 
dwukrotnie miejsce w pierw-
szej piątce, 3-5 lig – zespół 
gra na najwyższym szczeblu 
rozgrywek, powyżej 5 lig – 
przynajmniej jedna drużyna 
gra na szczeblu centralnym 

lub w ostatnich 10 latach przy-
najmniej dwóch tyskich wycho-
wanków reprezentowało Polskę 
na olimpiadzie Mistrzostw Świa-
ta czy Mistrzostw Europy.

Dlaczego tak ważne jest 
określenie dyscypliny 
strategicznej?
MS: Bo z tym wiążą się 
przywileje: pierwszeń-
stwo w otrzymywaniu 
nagród i stypendiów 
za wybitne osiągnię-
cia, pierwszeństwo 
w dostępie do infra-
struktury, priorytet 
w ubieganiu się 
o miejskie dota-
cje, gwarancje 
kontynuowa-
nia szkolenia 
aż do ukoń-
czenia wie-
ku juniora. 
Po każ-

dym sezonie nastąpi jednak we-
ryfikacja dyscyplin.
W strategii znalazł się także za-
pis dotyczący systematycznych 
badań uczniów pod kątem zdol-
ności do uprawiania sportu. 
Ich wyniki staną się podstawą 

do przyjęcia strategii 
na kolejne lata lub 

zmian w obec-
nej, bo doku-
ment ma cha-
rakter otwarty.

Tyski Orlik oddany w maju do użytku, to jedno z wielu boisk wielofunkcyjnych w naszym mieście.

Kasa i baza
W latach 2005-2008 wydatki na kulturę fi-
zyczną i sport wzrosły z 9,6 mln do 48,2 
mln! Najwięcej przeznaczono na inwesty-
cje – odpowiednio – 1,7 mln do 36,3 mln zł, 
natomiast stosunkowo niewiele wzrosły 
wydatki na utrzymanie obiektów – z 1,5 
mln do 1,7 mln.

W ostatnich latach znacząco poprawiła się 
baza sportowa w mieście. Zakończono bu-

dowę hali sportowej przy al. Piłsudskiego, zmo-
dernizowano lodowisko, od 2002 roku powstało 
lub zostało zmodernizowanych kilkanaście boisk 
piłkarskich lub wielofunkcyjnych.

Jeśli chodzi o sport wyczynowy, w „Strate-
gii…” zapisano trzy najważniejsze inwestycje: 
przebudowa Stadionu Miejskiego i zmiana jego 

funkcji z ogólnosportowej na piłkarską, budowa 
stadionu lekkoatletycznego oraz budowa drugiej 
tafli przy Stadionie Zimowym.

W dokumencie zapisano też kilka innych 
przedsięwzięć, jak rozbudowa ośrodka piłkar-
skiego przy ul. Andersa, dokończenie moderniza-
cji obiektu w Czułowie, rozbudowa OW „Papro-
cany” i ośrodka przy ul. Brzozowej, stworzenie 
infrastruktury sportowej w Parku Północnym, 
rozbudowa sieci tras rowerowych, budowa dru-
giej krytej pływalni, kameralnych hal sportowych, 
rozbudowa sportowej infrastruktury szkolnej.

Przyjęto zasadę, że przy nowych szkołach po-
winny powstawać obiekty sportowe, spełniające 
wymogi sportu kwalifikowanego. „Strategia…” 
zakłada wybudowanie przy szkołach dwóch no-
wych hal sportowych.

Tyskie atuty
Opracowanie „Strategia rozwoju sportu…” 
rozpoczyna diagnoza stanu kultury fizycz-
nej: wyczynu – sportu młodzieżowego i se-
niorskiego, sportu masowego oraz obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych.

Większość młodzieży uprawia sport w Miej-
skim Ośrodku Sportów Młodzieżowych 

w 10 sekcjach: boks, kajakarstwo, koszykówka, 
lekka atletyka, pływanie, piłka nożna, piłka ręcz-
na kobiet, siatkówka, tenis stołowy i zapasy.

W sporcie seniorskim tyskimi atutami są: 
drużyny hokejowe mężczyzn i kobiet GKS Ty-
chy, walcząca o ekstraklasę ekipa koszykarzy 
Big Stara, II-ligowi piłkarze GKS Tychy, lek-
koatleta, reprezentant Polski na 400 m Witold 
Bańka, liczące się zespoły w sportach nieolim-

pijskich – futsal i unihokej oraz ekipa kajaka-
rzy.

Jeśli chodzi o sport masowy, najpopularniej-
szymi dyscyplinami wśród tyszan są: sport rowe-
rowy (turystyka i rowery górskie), gry zespołowe 
(działa jedna z najstarszych i najliczniejszych lig 
w kraju – Amatorska Ligi Piłki Nożnej, jest ama-
torska drużyna hokejowa), sporty walki, jogging, 
narciarstwo alpejskie, tenis, pływanie, łyżwiarstwo, 
trekking, squash.

Co roku MOSiR organizuje amatorskie mi-
strzostwa miasta w różnych dyscyplinach, choć 
w ostatnich latach ilość tych imprez maleje z uwagi 
na zmniejszające się zainteresowanie zorganizowa-
ną rywalizacją.

wyż i… niż

T

Opracowano „Mapę obiek-
t ó w  s p o r t o w o - r e k r e -
acyjnych miasta Tychy”. 
Na planie miasta zazna-
czono bazę sportową 
w Tychach – w sumie 77 
obiektów. Oprócz tych naj-
ważniejszych – lodowi-
ska, krytej pływalni, hali 
sportowej, OW Paproca-
ny, Stadionu Miejskiego, 
są także boiska MOSiR-u, 
obiekty sportowe szkół 
i placówek oświatowych, 
spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych oraz róż-
nych stowarzyszeń i osób 
prywatnych. Na odwrocie 
mapy podano ich pełny 
wykaz z adresami.
Na mapie zaznaczono także 
trasy rowerowe i szlaki tu-
rystyczne.

mapa obiektów

Teksty przygotował: Leszek Sobieraj
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dla słynących z per-
fekcyjnego designu 

Włochów, posługując 
się wyrosłą z włoskich 

tradycji stylizacją, jest nie 
lada wyzwaniem. To tak, 

jakby Francuzi zorganizowa-
li światowy konkurs francuskiej 

kuchni i trzeba było zrobić pasztet 
z trufli, których nigdy się nie wi-
działo. I Kamil zajął we Włoszech 
trzecie miejsce – mówi Piotr Ła-
banowicz, ojciec samochodowe-
go designera rodem z Tychów.

Piękne 
audi R8

28-letni Kamil Łabano-
wicz rzadko odwiedza Tychy. Bez 
reszty pochłania go praca w kon-
cernie Audi w Ingolstadt, gdzie 
od dwóch lat jest etatowym sty-
listą. Jego ojciec, prowadzący 
w Tychach firmę, z dumą poka-
zuje projekty syna, w tym audi R8 
TDI V12. Powierzenie młodemu 
Polakowi pracy nad tak ważnym 
przedsięwzięciem, było dowodem 
wielkiego zaufania ze strony sze-
fów światowego koncernu.

– Miałem zaprojektować su-
persportowy samochód z silni-
kiem wysokoprężnym, przy rów-
noczesnym zachowaniu ducha 
designu audi. Starałem się więc, 
by wszystkie elementy karoserii 
były przemyślane i miały swoje 
uzasadnienie. Niczego nie pozo-
stawiłem przypadkowi, bo prze-
cież auto nie mogło wyglądać jak 
ofiara tuningu – wyjaśnia Kamil.

Autorski projekt
Zastosowanie do oryginal-

nego audi R8 silnika wysoko-
prężnego wiązało się z wpro-

wadzeniem tak wielu zmian 
w wyglądzie, że praktycznie po-
wstało nowe auto. Poza tylnymi 
błotnikami i drzwiami, Kamil 
zmienił dosłownie wszystko.

– Mocny silnik to m.in. 
kwestia dostarczania i odpro-
wadzania dużej masy powie-
trza, stąd dodatkowe wloty – 
mówi. – Poza tym temperatura 
pod karoserią wymagała użycia 
specjalnych materiałów. Wy-
zwaniem był np. dach, gdzie 
wprowadziłem dodatkowy wlot 
powietrza, którym trafia ono 
do dwóch kanałów, a następnie 
do filtra powietrza. Reszta da-
chu jest przeszklona – od dol-
nej krawędzi przedniej szyby, aż 
do tylnego spojlera została zro-
biona ze szkła.

I tak powstało nowoczesne, 
sportowe audi RB, które przed 
rokiem trafiło na światowe salo-
ny samochodowe, m.in. do Ge-
newy i Detroit.

Pasja od dziecka
Kamil od dziecka intereso-

wał się samochodami i bardzo 
wcześnie zaczął je szkicować – 
ze zdjęć, rysunków w gazetach, 
ale sam też coś tam wymyślał. 
I robił to właściwie cały czas. 
Po prostu chodził z kartkami 
i rysował, kiedy tylko mógł – 
wspomina pan Piotr i dodaje, 
że po rodzicach Kamil raczej 
nie odziedziczył samochodowej 
pasji.

– Co najwyżej ma po mnie 
tęsknotę za prawdziwymi samo-
chodami, światowymi marka-
mi, nowościami, bo jak wszyscy 

z mojego pokolenia wychowa-
łem się na warszawach, syren-
kach i maluchach.

Zainteresowania syna spra-
wiły, że rodzice wybrali dla nie-
go społeczne liceum w Katowi-
cach.

– Przez cały czas powta-
rzał, że chce projektować auta 
– kontynuuje Piotr Łabanowicz. 
– Dla mnie było to jakieś scien-
ce fiction. Taki zawód w naszej 
mentalności po prostu nie ist-
niał. Kiedy mówiliśmy rodzinie 
czy znajomym, że Kamil chce 
być projektantem aut, widzia-

łem zdziwienie – co to za za-
wód, co będzie robił? Może le-
piej niech zostanie inżynierem 
– podpowiadano. Sam także za-
stanawiałem się co mu doradzić, 
do jakiej szkoły posłać? Wybra-
liśmy to liceum, bo dawało ono 
pewną swobodę, możliwość do-
datkowych zajęć.

Egzamin
A potem Kamil zdał na Wy-

dział Architektury Politechni-
ki Śląskiej. Jego egzamin stał 
się rodzinną anegdotą. Zda-
jący mieli namalować polski 

KAMIL ŁABANOWICZ: SZTUKA POLEGA NA BUDZENIU EMOCJI I NA TYM TEŻ POLEGA DOBRY AUTO-DESIGN

W krainie marzeń

dworek z XIX wieku. O dwor-
ku Kamil miał mgliste pojęcie, 
ale go narysował, tyle że w tle. 
A na pierwszym planie – trzy 
przepiękne samochody. I wła-
śnie one zrobiły na komisji eg-
zaminacyjnej największe wra-
żenie, bo takich aut nikt jeszcze 
nie narysował.

Co to jest SENSA?
Podczas studiów Kamil 

Łabanowicz zaczął startować 
w konkursach i jak twierdzi, 
był to przełomowy moment 
w jego życiu.

– Dziecięce marzenie, 
by zostać stylistą samocho-
dowym, stawało się rzeczy-
wistością właśnie wraz z kon-
kursami, które udawało mi się 
wygrać w latach 2005 – 2007 
– twierdzi. – Wtedy poczułem, 
że może się udać, a każda na-
groda umacniała mnie w tym 
przekonaniu. Natomiast wy-
różnienie, jakie mnie spotka-
ło we Włoszech w 2005 roku 
sprawiło, że już nie miałem 
wątpliwości. W konkursie Sti-
le Italiano Giovani zdobyłem 
trzecią nagrodę za projekt 

sportowego samochodu, któ-
ry nazwałem SENSA (skrót 
od Sporty Emotional New 
Sexy Ambicious).

Konkurs organizują władze 
jednej z włoskich prowincji, 
wspierane przez Ministerstwo 
Kultury Włoch i Unię Europej-
ską. Chodzi o zaprojektowanie 
nowoczesnego samochodu, od-
wołującego się jednak do wło-
skich tradycji projektowania. 
Nie jest to łatwe, bo najpierw 
trzeba nie tylko zapoznać się 
z historią i projektami twórców 
włoskiego designu samocho-
dowego, ale wyłapać najbar-
dziej charakterystyczne jego 
elementy. Pomysł jest zresztą 
znakomity, bo w ten sposób 
tysiące designerów na całym 
świecie uczy się projektować… 
po włosku, podnosząc markę 
włoskiego projektowania.

Linia życia
Konkurs odbywa się 

co dwa lata i bierze w nim 
udział kilka tysięcy osób z całe-
go świata (każdy może jednak 
przysłać tylko jeden projekt). 
Cztery lata temu do drugiego 
etapu wybrano 20 najlepszych 
prac, w tym Kamila Łabano-
wicza, i ich autorów zaproszo-
no do Włoch, gdzie odbyło się 
wręczenie nagród. Kamil sta-
nął na podium…

– Każdy projekt ma swoją 
linię życia – tłumaczy Kamil. – 
Kiedy dzisiaj patrzę na ten sa-
mochód, dostrzegam pewne 
błędy i wiem, że teraz mógłbym 
go zrobić o wiele lepiej. Ale wte-
dy, cztery lata temu, byłem z nie-
go bardzo zadowolony. Nagrody 
zupełnie się nie spodziewałem, 
bo dla mnie wystarczającą na-
grodą był wyjazd do Włoch 
na rozstrzygnięcie. Radość była 
jednak bardzo duża.

Przystanek 
Mediolan

Wkrótce po ceremonii, 
do młodego designera za-
dzwonił rektor Politechni-
ki Mediolańskiej z pytaniem, 

czy nie chciałby u nich stu-
diować.

– I znów mieliśmy pewne 
wątpliwości, bo Kamil musiał-
by przerwać studia w Polsce – 
dodaje Piotr Łabanowicz. – Ale 
w końcu zdecydował się wyje-
chać do Mediolanu, zwłaszcza 
kiedy dowiedział się, że dosta-
nie stypendium od Audi.

Studia w Mediolanie stały 
się dla Kamila poznawaniem 
profesjonalnego podejścia 
do zawodu designera. Uczył się 
i pracował w międzynarodo-
wym gronie, korzystał z nowo-
czesnych programów, spotykał 
się z ludźmi samochodowego 
biznesu. Roczny pobyt w Me-
diolanie przyniósł mu także 
dyplom („mastera”) i propozy-
cję stażu w fabryce Audi. Po-
prosił jednak szefostwo firmy 
o rok czasu – wrócił do Polski 
i zrobił dyplom na gliwickiej 
Politechnice.

Projekt-marzenie
Kamil Łabanowicz jest 

w koncernie Audi etatowym 
stylistą. W dobie motoryzacyj-
nego spowolnienia i kłopotów, 
jakie przeżywają firmy samo-
chodowe, mocno ograniczono 
prace projektowe. Nowe pro-
jekty jednak powstają nadal 
i Kamilowi pracy nie ubyło, 
wręcz przeciwnie.

– Przy każdym projek-
cie staram sobie stawiać nowe 
wymagania – mówi Kamil Ła-
banowicz. – Dlatego moje ma-
rzenia stają się rzeczywistością 
w codziennej pracy. Wiem, 
że to co robię, prędzej czy póź-
niej trafi na samochodowe sa-
lony, a potem wyjedzie na uli-
ce. Niestety, nie mogę zdradzać 
żadnych szczegółów, ale bar-
dzo jestem zadowolony z pra-
cy, z tego jak powstaje projekt 
w firmie. Najbardziej, rzecz ja-
sna, chciałbym zaprojektować 
coś ponadczasowego, by ludzi 
zaciekawić, poruszyć, wpra-
wić w zdumienie czy zachwyt. 
Sztuka polega przecież na bu-
dzeniu emocji. I na tym też po-
lega dobry auto-design.

STILE ITALIANO GIOVANI TO PRZEPUSTKA 
DO ŚWIATA PROFESJONALNEGO 

PROJEKTOWANIA SAMOCHODÓW. 
STARTUJĄ W NIM TYSIĄCE LUDZI 

Z CAŁEGO ŚWIATA. W TEJ BRANŻY 
MA ON RANGĘ PORÓWNYWALNĄ 

Z KONKURSEM CHOPINOWSKIM 
WŚRÓD PIANISTÓW.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Czy taki będzie najmniejszy model nissana micra? W 2004 r. Kamil Łabanowicz zaprojektował nową wersję popularnej przed laty warszawy. Autorski projekt Kamila audi R8 z silnikiem wysokoprężnym.

Zdjęcia jak z Bonda. Kamil Łabanowicz podczas salonu samochodowego w Detroit ze swoim dziełem – wyścigowym audi R8.

Z
D

J
Ę

C
IA

: A
R

C
H

IW
U

M
 P

R
Y

W
A

T
N

E

SCENY Z ŻYCIA TYSZAN

U szewca
W Muzeum Miejskim można oglądać wystawę „Sceny 

z życia tyszan w latach międzywojennych”. Dzięki niej 
dowiadujemy się, jak wyglądała tyska codzienność w latach 
20. i 30. XX wieku. Pierwszą wakacyjną pocztówkę wysyłamy 
z zakładu szewskiego…

Od 1937 roku butami tyszan zajmował się Wiktor 
Malcharek, zakład założony przez niego działa 
w naszym mieście do dzisiaj. Prowadzi go obecnie jego 
syn, Józef. Na wystawie można zobaczyć buty z ok. 1938 
roku oraz kolejne etapy powstawania obuwia w tamtych 
czasach. Do dzisiaj w warsztacie używa się pochodzącej 
z lat międzywojennych... prasy do klejenia butów. MS

Przed nami kolejny tydzień 
wakacji. Okazuje się, że nie 
wyjeżdżając poza miasto 
można ciekawie spędzić 
czas wolny. Poniżej prezen-
tujemy wybrane propozycje 
dla dzieci i dorosłych.

7 LIPCA (WTOREK)
• 8.00-14.15 MDK nr 2; 
9.00-14.30 MDK nr 1 – zajęcia 
świetlicowe
• 8.30-10.30 boiska „Orlik”, piłka 
nożna, OCS 1
• 11.00 MBP, ul. Zaręby 31A; 
„Główka pracuje” – mini turniej 
gier planszowych
• 11.00-12.00 baseny ZSS, zajęcia 
sportowe, OCS 1, 2, 3, 6
• 12.00-13.30 KO „Regina”, zaję-
cia sportowo-rekreacyjne, OCS 1

8 LIPCA (ŚRODA)
• 8.00 -14.15 MDK nr 2; 9.00- 
14.30 MDK nr 1 – zajęcia świe-
tlicowe
• 10.00-12.30 NoveKino Tychy – 
film „Król Maciuś I”, quizy z na-
grodami
• 11.00-13.00 Plac pod Żyrafą, 
Letnie warsztaty integracyjne 
z KLANZĄ
• 11.00-12.00 baseny ZSS, zajęcia 
sportowe, OCS 2, 3, 6
• 12.00-15.00 MBP, ul. Dąbrow-
skiego 5 – gra FARMER

9 LIPCA (CZWARTEK)
• 9.00-14.30 MDK nr 1; MDK nr 
2 zajęcia – świetlicowe
• 11.00 MBP, ul. Zaręby 31A; 
„Zręczne ręce” – zabawy pla-
styczne
• 11.00-12.00 baseny ZSS, zajęcia 
sportowe, OCS 1, 3, 6
• 12.30-14.00 boisko Paprocany, 
piłka plażowa, OCS 1
• 16.00 ul. Brzozowa 2, Turniej 
Badmintona, OCS 8
• 16.00-18.00 Hala MOSiR, si-
łownia, OCS 3
• 17.00 MBP, ul. Zaręby 31A; 
„Wakacyjne motylki” – głośne 
czytanie

10 LIPCA (PIĄTEK)
• 9.00-14.30 MDK nr 1; MDK nr 
2 – zajęcia świetlicowe

• 9.00-14.00 wycieczki rowero-
we, OCS 1
• 10.00-15.00 wycieczki rowe-
rowe, piłka nożna, siatkówka, 
OCS 3

11 LIPCA (SOBOTA)
• 9.00 boiska przy Stadionie 
Miejskim, drugi turniej V Let-
niego GP w Siatkówce Plażowej
• „Strong Man Wilkowyje 2009” 
i ognisko – świetlica, (Wilkowy-
je), OCS 4

12 LIPCA (NIEDZIELA)
• 9.00 boiska przy Stadionie 
Miejskim, Turniej Amatorski 
w Siatkówce Plażowej „4x4”
• 12.00 OW Paprocany, VII Ty-
ski Triathlon

13 LIPCA (PONIEDZIAŁEK)
• 8.30-10.00 boiska „Orlik”, piłka 
nożna, OCS 1
• 9.00-14.00 MDK nr 1; MDK nr 
2 – zajęcia świetlicowe
• 16.00 KS „Paprocany” siatków-
ka plażowa, OCS 2

• 20.00 sala gimnastyczna przy 
G-5, koszykówka, OCS 2
BLIŻSZE INFORMACJE:
Biblioteki: www.mbp.tychy.pl; 
MBP Tychy, ul. kard. S. Wyszyń-
skiego 27, tel.: 032 227 56 02, 032 
227 04 54;
Zajęcia sportowe: www.mosir.
tychy.pl; dział organizacji imprez 
al. Piłsudskiego 12, tel. 032 325 
71 32; kryte pływalnie – tel. 032 
227 00 59, 032 227 21 88;
Warsztaty integracyjne: KLAN-
ZA, ul. Moniuszki 13/16, tel. 032 
217 40 60, 0601 321 871;
MDK 1, ul. Bohaterów Warsza-
wy 26, tel. 032 227 30 59, 032 227 
54 99;
MDK 2, ul. Elfów 56, 032 227 31 
10;
oprac. WB
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instrukcja obsługi miasta

Stypendia ERASMUSA w po-
staci dofinansowania do wy-

jazdu na naukę za granicę, otrzy-
mało w latach 1998 – 2007 około 
66 tysięcy polskich studentów.

Ile to kosztuje?
Wysokość stypendium uza-

leżniona jest od kraju pobytu. 
W przypadku studiów waha się 
od 250 do 600 euro na miesiąc. 
Studenci wyjeżdżający na prak-
tykę otrzymują nieco wyższy 
grant: 430 – 650 euro miesięcz-
nie – mówi Agnieszka Kmie-
cik-Mikusek, kierownik Biura 
Współpracy z Zagranicą Śląskiej 
Wyższej Szkoły Zarządzania im. 
Gen. Jerzego Ziętka. – Pozosta-
łe koszty student pokrywa sam, 
często podejmując pracę za gra-
nicą, co pozwala na zdobycie do-
datkowych pieniędzy, a także do-
świadczenia zawodowego.

– Stypendium nie pokrywa 
w całości kosztów utrzymania 
i nauki – mówi Joanna Denkow-
ska, kierownik Biura Między-
narodowej Wymiany Akade-
mickiej Politechniki Śląskiej 
– pokrywa raczej różnicę pomię-
dzy kosztem studiowania w Pol-
sce i za granicą. Przy wyjeździe 
na studia granty są niższe, ponie-
waż studenci korzystają z infra-
struktury uczelnianej; akademi-
ków, stołówek, tańszych biletów 
na przejazdy komunikacją miej-
ską. Na praktykach nie ma tych 
udogodnień, więc utrzymanie 
jest droższe, stąd wyższe stawki 
stypendiów.

Rocznie ok. 200 studentów 
Politechniki Śląskiej wyjeżdża 
na 1 lub 2 semestry na studia 
za granicę. Około 25 – 30 osób 
korzysta rocznie z zagranicznych 
praktyk. Również kilku studen-

NAUKA ZA GRANICĄ

Studencie,
CORAZ WIĘCEJ MŁODYCH POLAKÓW 

STUDIUJE NA ZAGRANICZNYCH 
UCZELNIACH. DLA CHĘTNYCH, KTÓRZY 

NIE MOGĄ SOBIE NA TO POZWOLIĆ 
ZE WZGLĘDU NA WYSOKIE KOSZTY, SZANSĄ 

SĄ PROGRAMY WYMIANY STUDENCKIEJ. 
NAJPOPULARNIEJSZYM JEST ERASMUS, 
UMOŻLIWIAJĄCY WYJAZD DO JEDNEGO 

Z KRAJÓW EUROPEJSKICH W CELU 
ODBYCIA CZĘŚCI STUDIÓW LUB PRAKTYK 

ZAWODOWYCH.

Sylwia Zawadzka
redakcja@twojetychy.pl

tów i pracowników Wydziału 
Transportu, który ma swoją pla-
cówkę w Tychach, skorzystało 
w ubiegłym roku akademickim 
ze stypendiów ERASMUSA.

Kto może 
wyjechać?

Na praktykę zawodową 
do danego przedsiębiorstwa 
mogą wyjechać studenci roku 
dyplomowego. Oprócz stypen-
dium, wielu przedsiębiorców 
płaci za pracę w okresie prak-
tyk. Nie jest to jednak regułą 
i decyzja o wynagrodzeniu zale-
ży od przedsiębiorcy. Żeby wyje-
chać na studia, trzeba być m.in. 
na II roku studiów I stopnia. 
– Aby wyjechać trzeba przede 
wszystkim podejść do selek-
cji – mówi Mirella Olearczyk 
z Działu Nauki i Współpracy 
Zewnętrznej Bielskiej Akademii 
Techniczno-Humanistycznej. – 
Później pozytywnie przejść po-
stępowanie rekrutacyjne, przede 
wszystkim zdać egzamin z języ-
ka obcego.

ATH Bielsko-Biała posiada 
prawie 40 umów z uczelniami 
w Europie. 

– Większość uczelni współ-
pracuje ze wszystkimi krajami 

PROBLEM PRZY UL. MONIUSZKI – ZALEWANE PIWNICE

Wody po kolana
Podtopienia i zalania – sku-
tek gwałtownych ulew – 
dotykają niestety także ty-
szan. Mieszkańcy jednego 
z bloków przy ul. Moniusz-
ki od kilkunastu lat boryka-
ją się z problemem zalewa-
nia piwnic. Kiedyś zalanie 
oznaczało automatyczne 
wyłączenie prądu – czasem 
nawet na dwa dni. Ten pro-
blem rozwiązano, ale po bu-
rzy w niedzielę 28 czerwca 
piwnice i plac przed blokiem 
znów były pełne wody.

Korespondencja między ad-
ministracją rejonu nr 2 Ty-

skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Oskard i Urzędem Miasta 
Tychy w sprawie bloku przy ul. 
Moniuszki 1 trwa od 1994 roku. 
Za teren wokół budynku od-
powiedzialna jest spółdzielnia. 
Jednak woda spływa do piwnic 
z ulicy Jana Pawła II – to już te-
ren należący do gminy. Do tej 
pory żadna ze stron nie zdoła-
ła zapobiec zalaniom. Pomimo 
budowy dodatkowych studzie-
nek na ul. Jana Pawła II, zain-
stalowania w piwnicach pomp 
odwadniających oraz budowy 
dodatkowej nitki kanalizacyjnej, 
problemu do tej pory nie udało 
się rozwiązać.

Jak w misce
W latach 70. zatwierdzo-

no projekt i wydano pozwole-
nie na budowę osiedla. Wówczas 
ukształtowanie terenu nie wzbu-
dziło niepokoju. Pechowy budy-
nek znalazł się w niecce, w której 
dziś, po każdej ulewie, groma-
dzi się woda spływająca ulicami 
Moniuszki i Jana Pawła II. Przy 
gwałtownych burzach studzien-
ki kanalizacyjne rozlokowa-
ne wzdłuż całej ulicy przestają 
odbierać wodę. Wtedy na pla-
cu przy bloku powstaje jezioro, 
a w piwnicach woda sięga nawet 
do kolan.

– Kiedyś nie było tak moc-
nych opadów i wszystko było 
w porządku. Nikt nie mógł prze-
widzieć, że pogoda tak będzie się 
zmieniać – mówi Maria Ciągło, 
kierownik rejonu GZM nr 2. 
W październiku 1994 roku na-
stąpiło pierwsze poważne zala-
nie. Stacja transformatorowa za-
silająca całe osiedle M oraz część 
budynków przy al. Bielskiej 
(m.in. przychodnię lekarską) 
znajdowała się wówczas właśnie 
w piwnicach feralnego budyn-
ku. W latach 1996-1998 zda-
rzały się kolejne zalania piwnic 
skutkujące wyłączeniem prądu, 
co dodatkowo utrudniało usu-

wanie wody – nie można było 
użyć pomp zasilanych energią 
elektryczną. Takie pompy spół-
dzielnia zamontowała w piwni-
cach. Miały odprowadzać wodę, 
ale gdy podczas gwałtownych 
burz przybywało jej zbyt szybko 
i poziom wody sięgał transfor-
matora, pompy stawały się bez-
użyteczne.

Upragnione 
rozwiązanie…

Problem zalewania trans-
formatora rozwiązano w 2002 r. 
Z uwagi na powtarzające się awa-
rie Zakład Energetyczny w Gli-
wicach – dostawca prądu – prze-
niósł stację na zewnątrz budynku 
i umiejscowił ją powyżej pozio-
mu zalewania. Od tej pory z prą-
dem nie ma kłopotów, a skutki 
podtopień odczuwają już „tylko” 
mieszkańcy wieżowca.

W 2001 r. pojawiła się na-
dzieja na rozwiązanie proble-
mu – budowa dodatkowej nit-
ki kanalizacyjnej została ujęta 
w planie budżetu miasta na 2002 
rok. Nowy wodociąg został po-
prowadzony spod zalewanego 
budynku w kierunku ulicy Mo-
niuszki, dalej wzdłuż ulicy Mo-
zarta, pod al. Bielską w kierunku 
ul. Hierowskiego, gdzie łączy się 
z głównym wodociągiem o śred-
nicy Ø1000, który odprowadza 
wodę do Potoku Tyskiego. Nitkę 
oddano do użytku w 2003 roku.

…i rozczarowanie
Przez jakiś czas był spokój 

– mówi Marcin Piosek, wielolet-
ni lokator bloku – ale trzeba też 
przyznać, że nie było takich burz 
jak teraz. Przy mniejszych opa-
dach kanalizacja odbiera wodę. 
Ale po takiej burzy, jak w nie-
dzielę, powstaje tu jezioro.

Pan Marcin mieszkał 
w zalewanym bloku 24 lata. Na-
dal mieszka tam jego matka. – 
Mieszkańcy nauczyli się już żyć 
z problemem – mówi. – Co-
raz mniej ludzi korzysta z piw-
nic, nawet przy słabym deszczu 
szybko odprowadzają samocho-
dy spod bloku, bo tam zbiera 
się woda. Tracimy już nadzieję, 
że kiedyś ktoś coś z tym zrobi.

– Co tylko jest w mocy spół-
dzielni, to robimy – mówi Maria 
Ciągło. – Pod wpływem naszych 
wieloletnich interwencji miasto 
wykonało dodatkowy wodociąg, 
przeprowadzono też czyszczenie 
odpływów.

Niestety przy kolejnych 
ulewach okazuje się, że sieć ka-
nalizacyjna nie jest w stanie od-
bierać nawału wody, jaki spły-

wa do niecki. Woda nadal się 
gromadzi, piwnice są zalewane. 
Jednorazowe osuszanie piwnic 
to koszt ok. 3500 zł. Pokrywa 
go spółdzielnia, czyli de facto 
– mieszkańcy. Po odpompowa-
niu wody w piwnicach pozosta-
je muł i błoto. Mieszkańcy blo-
ku ponoszą starty – zniszczone 
sprzęty przetrzymywane w piw-
nicy, nierzadko zalane samocho-
dy parkujące na placyku przed 
blokiem. Po ostatniej nawałni-
cy poziom wody na placu sięgał 
do wysokości kolan dorosłego 

człowieka. W niektórych niżej 
położonych piwnicach woda 
miała metr głębokości.

– Na ukształtowanie te-
renu poradzić nic nie można. 
Czy znajdzie się w końcu rada 
na skuteczne odprowadzanie 
wody z niecki, czy też piwnice 
przy ul. Moniuszki 1 będą nadal 
służyły jako zbiorniki na desz-
czówkę? – pytają mieszkańcy 
bloku. Błoto po ostatnim zalaniu 
jest już posprzątane, ale pogoda 
niepokoi. Jak dotąd, rada się nie 
znalazła.   SYLWIA ZAWADZKA

Po ostatniej ulewie, woda w tym miejscu sięgała 
mieszkańcom do kolan

032 325 72 38
GRZEGORZ KUSZ

g.kusz@twojetychy.pl

Na Państwa telefony 
czekamy w każdy wtorek 

w godz. 9.30-15.30.

DYŻUR 
REPORTERAæ 29 czerwca tyscy policjanci 

zatrzymali w jednym z ban-
ków oszusta. Okazał się nim 
28-letni tyszanin, który poda-
jąc nieprawdziwe dane doty-
czące zatrudnienia, próbował 
wyłudzić kredyt w wysokości 
10.000 zł. Mężczyzna został 
objęty policyjnym dozorem, 
a za oszustwo grozi mu do 8 lat 
więzienia.
æ Do tragicznego wypadku 
doszło 30 czerwca około 21.30 
na ulicy Sikorskiego. Kierują-
cy hondą, jadąc w kierunku 
al. Bielskiej nie dostosował 
prędkości do panujących wa-
runków drogowych i na pa-
sach potrącił kobietę. Piesza 

poniosła śmierć na miejscu, 
27-letni motocyklista trafił 
do szpitala.
æ W banku przy ulicy Jana 
Pawła II funkcjonariusze KMP 
w Tychach zatrzymali 1 lipca 
dwóch mężczyzn, którzy usiło-
wali wyłudzić kredyt. Jeden do-
konywał transakcji, drugi przy-
gotował fikcyjne dokumenty 
do zawarcia umowy, m.in. za-
świadczenie o zatrudnieniu 
oraz o odprowadzaniu składek 
na ubezpieczenie. Próbowali 
wyłudzić 22.000 złotych. Za te 
przestępstwa grozi im 8 lat po-
zbawienia wolności.
æ 2 lipca sąd aresztował 
46-letniego tyszanina, któ-

ry w nocy z 29 na 30 czerw-
ca w rejonie ul. Krótkiej 
skradł volkswagena. Jesz-
cze tej samej nocy został 
skontrolowany przez funk-
cjonariuszy z komisaria-
tu w Orzeszu. Policjanci 
z Orzesza poinformowali ty-
ską komendę i zatrzymano 
złodzieja. W jego mieszkaniu 
znaleziono przerobione pra-
wo jazdy – mężczyzna wy-
drapał zdjęcie w dokumen-
cie oraz wpisał swoje dane. 
Jak ustalono, ma na sumie-
niu kilka podobnych prze-
stępstw, w tym kradzież vw 
na ul. Nałkowskiej sprzed 
dwóch tygodni. LS
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Anna Warzecha, Naczelnik Wydziału Komunalnego 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy:
Z opracowań posiadanych przez Wydział Komunalny wy-
nika, że przyczyną zalewania budynku przy ulicy Mo-
niuszki 1 w Tychach, nie jest kanalizacja deszczowa bie-
gnąca wzdłuż ulicy Jana Pawła II, lecz brak właściwego 
odwodnienia parkingu przy budynku, terenu garaży oraz 
drogi osiedlowej o dużym nachyleniu biegnącej wzdłuż uli-
cy Jana Pawła II. Mała ilość kratek ściekowych nie gwa-
rantuje odpowiedniego zebrania wód deszczowych.
W latach 2002-2003 Urząd Miasta Tychy podjął działa-
nia w kierunku budowy dodatkowego odcinka kanalizacji 
deszczowej w rejonie ulicy Moniuszki. Inwestycja ta miała 
na celu likwidację problemu zalewania budynku przy ulicy 
Moniuszki 1. Równocześnie z trwającymi wówczas praca-
mi Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard” powinna 
podjąć odpowiednie działania mające na celu uporządko-
wanie terenu wokół budynku oraz zapewnienie prawidło-
wego odwodnienia placu oraz drogi wewnętrznej. Między 
innymi brak podjęcia odpowiednich kroków ze strony Ty-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard” jest przyczyną 
obecnej sytuacji.
W związku z ponownymi interwencjami Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Oskard” w sprawie zalewania budynku 
przy ulicy Moniuszki 1 w październiku 2008 roku Urząd 
Miasta Tychy Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa zlecił wykonanie opracowania dotyczącego in-
wentaryzacji oraz przepustowości kanalizacji deszczowej 
przy ulicy Jana Pawła II w Tychach. W/w opracowanie 
miało na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej terenu przy ul. Jana Pawła II w Tychach na odcin-
ku pomiędzy rondem Cassino a rondem Polonia. Na dzień 
dzisiejszy dysponujemy gotowym rozwiązaniem tech-
nicznym odwodnienia drogi osiedlowej wzdłuż ulicy Jana 
Pawła II. Zwróciliśmy się o ujęcie przedmiotowego zada-
nia w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 
2009-2011” oraz o zarezerwowanie w budżecie miasta od-
powiednich środków finansowych na jego realizację.

Zdaniem Urzędu Miasta:
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– WYMIANY STUDENCKIE

Europa czeka!

Unii Europejskiej. A także z Tur-
cją, Norwegią i Islandią – dodaje 
Joanna Denkowska z Politechni-
ki Śląskiej.

Nie tylko 
ERASMUS

Oferta stypendiów zagra-
nicznych nie kończy się na pro-
gramie ERASMUS. Informa-
cje o programach i konkursach 
stypendialnych można uzyskać 
w biurach współpracy zagra-
nicznej na większości uczelni.

Wyższa Szkoła Zarządza-
nia i Nauk Społecznych im. 
Ks. Emila Szramka w Tychach 

w ramach stypendium ufundo-
wanego przez rząd szkocki, ofe-
ruje swoim studentom roczne 
bezpłatne studia na University 
of Abertay Dundee w Szkocji. 
Żeby starać się o wyjazd trzeba 
mieć dobre wyniki w nauce, za-
liczyć w WSZiNS przynajmniej 
2 lata studiów i wykazać się od-
powiednią znajomością języ-
ka angielskiego. Wyjeżdżający 
na studia mają możliwość uzy-
skania dyplomu uniwersytetu 
szkockiego.

Czy warto wyjeżdżać? – 
Studenci podczas pobytu za gra-
nicą uczą się przede wszystkim 
pracy w zespołach międzynaro-

dowych, poznają inne obyczaje 
i kultury, a także uczą się toleran-
cji dla nich – mówi Agnieszka 
Kmiecik-Mikusek z SWSZ im. 
Gen. Jerzego Ziętka. – Wyjazd 
do zagranicznej uczelni czy fir-
my jest sprawdzianem własnych 
umiejętności, uczy samodziel-
ności i pewności siebie. Oczy-
wistą korzyścią jest doskonale-
nie języka i zawieranie nowych 
przyjaźni.

Zdarza się, że po studiach 
lub praktykach zagranicznych 
młodzi ludzie podejmują tam 
pracę. A jeżeli wracają, to znacz-
nie bogatsi w wiedzę i doświad-
czenie.

Studia za granicą stają się coraz bardziej dostępne.
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Paliwo przyszłości

Więcej na stronie www.pgnig.pl

CNG to sprężony gaz ziemny – jedyne paliwo, 

którego źródłem nie jest ropa naftowa, ale naturalne 

pokłady gazu ziemnego. Większość światowych 

producentów pojazdów specjalistycznych ma już 

w swojej ofercie fabrycznie montowane silniki 

napędzane CNG.

Bezpieczne dla samochodu

Dzięki właściwościom gazu ziemnego CNG jest 

najbezpieczniejszym z dostępnych na rynku paliw.

Bezpieczne dla środowiska

Tylko CNG spełnia już teraz wszystkie obowiązujące       

i przyszłe normy emisji zanieczyszczeń przewidziane 

przez UE.

Bezpieczne dla portfela

Dzięki CNG koszt zakupu paliwa obniża się o 60-70%      

i zmniejszają się koszty eksploatacji silnika.

Cena, bezpieczeństwo 
i niezawodność – to głów-
ne kryteria, którymi przy 
zakupie skutera kierują 
się klienci. O czym jeszcze 
powinniśmy pamiętać?

Skutery kupuje najczęściej 
młodzież oraz ludzie używa-

jący ich jako środka lokomocji 
– do dojazdów do pracy czy też 
w celach turystycznych. Są też 
tacy, którzy nie mogąc prowa-
dzić samochodu (np. ze wzglę-
du na stan zdrowia) wybierają 
skuter.

Dowód i karta
Dla kogo przeznaczony 

jest taki pojazd? – Pojazdem 
homologowanym i rejestro-
wanym jako motorower (czyli 
mającym silnik o pojemności 
poniżej 50 ccm oraz rozwijają-
cym prędkość do 45 km/godz.) 
może kierować każda osoba 
mająca 18 lat, na podstawie 
dokumentu tożsamości, a oso-
by w wieku 13-18 lat – posia-
dające kartę motorowerową. 
Do prowadzenia jednośladów 
nie będących motorowerem 
(mających silnik o pojemno-

ści powyżej 50 ccm lub roz-
wijających prędkość większą 
niż 45 km/godz.) konieczne 
jest już prawo jazdy kategorii 
A1 (do 125 ccm) lub A (po-
jemność dowolna) – tłumaczy 
Andrzej Długaj z tyskiej firmy 
Langer.

Zakupy
Skutery są coraz popular-

niejsze także ze względu na cenę. 
– Nowy skuter kupimy już 
za około 2 tys. zł, jednak radził-
bym szukać takich za minimum 
4 tys. zł. W przypadku tego typu 

pojazdów cena zdecydowa-
nie świadczy o jakości. Warto 
chyba dołożyć i mieć pewność, 
że skuter będzie i solidny i przez 
to bezpieczniejszy – radzi Piotr 
Labiniak z katowickiego salonu 
motorowerowego.

Jak dobrze wybrać odpo-
wiedni model? – Praktycznie 
każdy skuter jest dwuosobowy, 
rozwija prędkość do 45 km/h. 
To, który model wybierzemy, 
zależy od naszych potrzeb oraz 
indywidualnych upodobań, 
dlatego warto skonsultować się 
ze sprzedawcą – dodaje. – Kul-

æ nie warto kupować 
najtańszych modeli, 
za dobry skuter zapła-
cimy minimum 4 tys. 
zł
æ średnica kół jezd-
nych powinna mieć 
minimum 12 cali – 
na naszych dziura-
wych drogach taki 
rozmiar zapewnia 
względnie dobry po-
ziom komfortu i bez-
pieczeństwa,
æ jeśli chcemy jeździć 
po górach lub kierowca 
ma aspiracje sportowe 
– wskazane jest naby-
cie skutera z silnikiem 
dwusuwowym,
æ kupuj skuter tylko 
w wyspecjalizowa-
nym punkcie sprze-
daży, oferującym tak-
że własny serwis 
na miejscu, dokumen-
tację techniczną, kata-
logi i fabryczne serwi-
sówki, magazyn części 
zamiennych i akceso-
riów oraz pełny wybór 
materiałów eksploata-
cyjnych.

MIĘDZY ROWEREM A MOTOCYKLEM

Skuterem po Tychach
pamiętaj!

towymi pojazdami są włoskie 
skutery Vespa, ale cena ograni-
cza ich liczbę na polskich dro-
gach. Ciekawą ofertę prezen-
tuje węgierska firma Motowell. 
Szczególnie atrakcyjny jest mo-
del Magnet RS, który za cenę 
poniżej 6 tys. zł oferuje to samo, 
co inni producenci za kwotę 
o kilka tys. zł wyższą – dużą moc 
(6 KM), silnik chłodzony cieczą 
oraz rewelacyjne osiągi i wygląd 
– mówi Długaj.

Ekonomicznie
Skuter mało pali, jest też tani 

w utrzymaniu. –Skutery w za-
leżności od pojemności i stylu 
jazdy spalają ok. 2,5l/100km 
(dla pojemności 50 cm3) – 
mówi Grzegorz Data z firmy 
Data Auto. – Oprócz kosz-
tów paliwa (ok. 20 zł na prze-
jechanie 150-180 km), oleju 
(ok. 35 zł/1000 km) uwzględnić 
należy koszt corocznego ubez-
pieczenia OC oraz koszt prze-
glądów gwarancyjnych (120-250 
zł za każdy) – wymienia Andrzej 
Długaj. Bardzo istotna jest też 
kwestia serwisowania. – Każdy 
sprzedawca zobowiązany jest 
zapewnić serwis sprzedawanym 
przez siebie pojazdom. Jeśli od-
syła klienta do innej firmy, nie 
należy u niego kupować pojaz-
du – dodaje Długaj.

Kask i w drogę!
W jakie akcesoria powin-

niśmy się wyposażyć by wy-

jechać skuterem bezpiecznie 
na drogę? – Oczywiście pod-
stawa to kask, który chroni 
naszą głowę, kupmy też so-
lidne rękawice i dobre buty. 
Nieobowiązkowy, ale bardzo 
przydatny, jest też kombi-
nezon przeciwdeszczowy – 
mówi Mariusz Fidelski z biel-
skiego Auto-Moto.

GRZEGORZ KUSZ
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w wolnym czasie

INFORMATOR MIEJSKI

Komenda Miejska Policji al. Bielska 46, tel. 325 62 00, alarm. 997

Komenda Miejska PSP al. Niepodległości 230, tel. 227 20 11/12, alarm. 

998

Pogotowie Ratunkowe ul. Fitelberga 71, tel. 327 49 99, alarm. 999

Pogotowie Gazowe ul. Barbary 25, tel. 032 227 31 24, tel. alarm 992

Pogotowie Ciepłownicze tel. 032 219 56 81/82

Pogotowie Energetyczne tel. 032 303 09 91 lub 991

Pogotowie Wod.–Kan. tel. 032 227 40 31/32

Straż Miejska ul. Budowlanych 67, tel. 780 09 75, alarm. 986

Szpital Miejski ul. Cicha 27, tel. 032 780 39 90

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1, ul. Edukacji 102, tel. 032 325 41 

00, 325 43 97/98/99, faks: 032 325 42 84

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna, ul. Budowlanych 131, 

tel. 032 219 31 77

Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, tel: 032 776 33 33, faks: 032 

776 33 44, e-mail: poczta@umtychy.pl

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. Budowlanych 59, tel. 032 227 70 06; 

032 227 70 07, e-mail: poczta@mzuim.tychy.pl

Miejski Zarząd Komunikacji al. Piłsudskiego 12, tel. 032 219 38 20; 032 

219 36 79, e-mail: poczta@mzk.pl, http://www.mzk.pl

Sąd Rejonowy ul. Budowlanych 33, tel. 032 323 30 00

Miejski Rzecznik Konsumentów ul. Grota Roweckiego 42, tel. 780 50 

63 i 66

Urząd Skarbowy al. Niepodległości 60, tel. 032 325 11 00

Urząd Pracy ul. Budowlanych 59, tel. 032 781 58 63

MOPS ul. Budowlanych 59, tel. 227 35 40, e-mail: mops.tychy@interia.pl

Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I, ul. Nałkow-

skiej 19, tel. 218 10 13, 326 55 56, e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl

NA CO
DO KINA

æ Nove Kino
tel. 032 325 05 04

PREMIERY:
BRUNO pt.-pon. 13:30 15:15 
17:15 19:15 21:15;
MADAGASKAR 2 pt.-pon. 
10:00 11:45
POZOSTAŁY REPERTUAR: 
EPOKA LODOWCOWA 3: 
ERA DINOZAURÓW wersja 
trójwymiarowa: wt.-pon. 10:00 
12:00 14:00 16:00 18:00 20:00, 
wersja analogowa: wt.-pon. 
9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00 21:00;
TRANSFORMERS: ZEMSTA 
UPADŁYCH wt.-pon. 10:00 
12:45 15:30 18:15 21:00;
NARZECZONY MIMO WOLI 
wt.-czw. 13:45 16:00 20:30, pt.-
pon. 9:30 11:30 13:45 21:30;
TRZY KRÓLESTWA wt.-czw. 
17:45 20:45, pt.-pon. 16:00 
18:45;
KRÓL MACIUŚ I (akcja Lato 
w Mieście –bilety w cenie 10 
zł) wt.-czw. 10:00 11:45;
U PANA BOGA ZA MIEDZĄ 
wt.-czw. 11:00 13:15 15:30 
18:15.

R E K L A M A

PLAN PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ 
KANALIZACJI W TYCHACH 6.–11.07.2009
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Dla osób, które jako 
pierwsze dodzwonią 
się do naszej redakcji 
w środę 8 lipca o godz. 
10 (tel. 032 325 72 40) 
mamy zaproszenia:
 
2 dwuosobowe do No-
vegokina Tychy na fil-
my „Trzy Królestwa” i 
„Bruno” (do wykorzy-
stania od 13 do 16 lip-
ca).

bilety 
dla Czytelników

K O M U N I K A T Y

R E K L A M A

poszukuje kandydata na stanowisko:

KONSULTANT DS. SPRZEDAŻY REKLAM
Miejsce pracy: Tychy

WYMAGANIA:
▶  wykształcenie minimum średnie,

▶  znajomość obsługi komputera,

▶  operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,

▶  samodzielność w organizacji pracy,

▶  nastawienie na realizację założonych planów sprzedażowych,

▶  umiejętności negocjacyjne i znajomość technik sprzedaży,

▶  silna motywacja do pracy i kreatywność,

▶  umiejętność pozyskiwania i utrzymywania długofalowych relacji 

z klientami

▶  wysoka kultura osobista

▶  mile widziane doświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamowych

Oferty zawierające CV (wraz ze zdjęciem) 

oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres:

„Edukacja SA” 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12

z dopiskiem: „Manager ds. reklamy” lub na mail: 

reklama@twojetychy.pl dodatkowe informacje: 032 325 72 19

O swoich planach 
na najbliższy ty-
dzień opowiedział 
Roman Drozd – 
Dyrektor Śląskiej 
Szkoły Nauk Uży-
tecznych.

W najbliższym tygodniu 
planuję przygotować się 

do wyprawy na Mont Blanc, któ-
ra wyrusza z Tychów 18 sierp-
nia. Bardzo chciałbym wyruszyć 
tam z tyską ekipą, ale do tego 
niezbędne jest dobre przygo-
towanie kondycyjne. Dlatego 
w środę lub w czwartek planuję 
prywatny marszobieg po górach. 
Najpierw „wdrapię” się na Wiel-
ką Raczę i siedmioma szczytami 
Beskidu, wzdłuż dawnej granicy 
polsko – słowackiej dobiegnę aż 

do Przegibka. Koniec 
marszobiegu planu-
ję w Rycerce Górnej. 
Aby zadanie było trud-
niejsze, w plecaku będę 
miał kilka butelek wy-
pełnionych wodą.

Inna rzecz – bar-
dziej zawodowa, która również 
w przyszłym tygodniu będzie 
mi zajmować czas, to z pewno-
ścią przygotowania do wielkiej 
imprezy, którą organizujemy 
we wrześniu. Chodzi o Między-
narodowe Eliminacje do Mi-
strzostw Polski w stylizacji pa-
znokci. Zorganizowanie tak 
dużej imprezy wymaga wie-
lu zabiegów i sporo czasu. Ale 
mam nadzieję, że dzięki temu 
we wrześniu w Tychach będzie 
światowo... GK

NIE PRZEGAPIĘ

Mont Blanc 
i Mistrzostwa

A
R

C

WARTO 
ZOBACZYĆ

BRÜNO Komedia USA, 2009. 
Bruno to kolejna fikcyjna po-
stać stworzona przez Sachę Ba-
rona Cohena. Tym razem wcie-
la się on w homoseksualnego 
reportera z austriackiej tele-
wizji interesującej się przede 
wszystkim modą, gwiazdami 
show-biznesu i... homoseksu-
alnością samą w sobie.

NARZECZONY MIMO WOLI 
Komedia romantyczna USA, 
2009. Pewna szefowa zmusza 
swojego młodego asystenta 
do poślubienia jej i w ten spo-
sób zapewnia sobie wizę oraz 
prawo do stałego pobytu w Sta-
nach Zjednoczonych... W ro-
lach głównych Sandra Bullock 
i Ryan Reynolds. B

Kadr z filmu „Bruno”.

Kadr z filmu „Narzeczony 
mimo woli”.
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ulica numery (kolejno) zakres utrudnienia uwagi
Cielmice

Jedności od budynku nr 42 do 59

budowa kanalizacji 
sanitarnej 

i deszczowej pełnym 
wykopem

dojazd do posesji

czasowe utrudnienie w dojeździe, brak 
przejazdu w godz. 7-18

Łęgowa od budynku nr 33 do 45
czasowe utrudnienie w dojeździe w godz. 

porannych i przedpołudniowych

Nadrzeczna od budynku 42 do 11
czasowe utrudnienie w dojeździe, brak 

przejazdu w godz. 7-18

Strzelecka od budynku nr 3 do 65
czasowe utrudnienie w dojeździe – przejazd 

połową drogi
Czułów

Astrów cała

roboty drogowe

zajęcie obu pasów jezdni dojazd od Słoneczników i Katowickiej

Brzoskwiniowa
 przy skrzyżowaniu 

z Katowicką
zajęcie pasa w miejscach prowadzenia robót utrudnienia

Czułowska cała zajęcie jezdni
dojazd od Katowickiej, brak przejazdu w 

godz. 7-18
Irysów cała zajęcie obu pasów jezdni dojazd od Tulipanów

Jesionowa cała dojazd od Katowickiej lub Śląskiej

Mikołowska
w rejonie stacji Ratownictwa 

Górniczego

budowa kanalizacji 
sanitarnej 

i deszczowej 
pełnym wykopem 

– przyłącza-wpusty 
deszczowe

zajęcie pasa pobocza  w miejscach prowadzenia robót utrudnienia

Narcyzów od Katowickiej do Bzów

roboty drogowe

zajęcie obu pasów jezdni

dojazd od ul. Tulipanów i ul. Bzów
Powstańców cała dojazd od ul. Mikołowskiej lub ul. Tulipanów

Różana cała dojazd od strony ul. Słoneczników i Katowickiej
Słoneczników od ul. Astrów do ul. Różanej brak przejazdu w godz. 7-18

Sokola cała brak przejazdu w godz. 7-180

Śląska 
od Świerkowej 

do Żarnowieckiej
dojazd od ul. Świerkowej

Tulipanów pobocze +chodniki
zajęcie chodnika 
i połowy jezdni

utrudnione przejście drugą stroną ulicy

ul. Katowicka ścieżka 
rowerowa

(od Zawilców do Jabłoni) zajęcie odcinka pobocza  w miejscach prowadzenia robót utrudnienia

Maków

cała

budowa kanalizacji 
sanitarnej 

i deszczowej 
pełnym wykopem 

– przyłącza-wpusty 
deszczowe

zajęcie obu pasów jezdni brak przejazdu w godz. 7-18

Wschodnia roboty drogowe
zajęcie jednego pasa 

jezdni

utrudnienia w ruchu, w przypadku braku 
przejazdu dojazd od ul. Mikołowskiej lub 

Tulipanów

Zawilców

budowa kanalizacji 
sanitarnej 

i deszczowej 
pełnym wykopem 

– przyłącza-wpusty 
deszczowe

zajęcie obu pasów jezdni brak przejazdu w godz. 7-18

Zwierzyniecka 
 przy skrzyżowaniu 

z Katowicką roboty drogowe zajęcie pasa  w miejscach prowadzenia robót utrudnienia

Żurawia cała zajęcie obu pasów jezdni brak przejazdu w godz. 7-18
Jaroszowice

Jaroszowicka 194, 198, 200

budowa kanalizacji 
sanitarnej 

i deszczowej – sieci 
boczne

uciążliwości w dojeździe 
do łąk oraz posesji

czasowe utrudnienie w dojeździe

Sportowa dojazd do ul. Spokojnej 

budowa kanalizacji 
sanitarnej 

i deszczowej pełnym 
wykopem

przejazd połową 
drogi w miejscu robót 

(skrzyżowanie ul. 
Mysłowicka/Miodowa)

czasowe utrudnienia w dojeździe, objazd od ul. 
Kościelnej i ul. Długiej

Mąkołowiec
Dołowa 47

budowa kanalizacji 
pełnym wykopem

zajęcie całej ulicy wyjazd ul. Orlą
Drozdów  wyjazd do ul. Jastrzębią lub ul. Bażancią

Jaskółcza 11-23 zajęcie całej szerokości 
ulicy

wyjazd do ul. Ziębiej następnie przez ul. Kruczą, 
ul. Szpakową do ul. Mąkołowskiej

Krucza cała ulica wyjazd do ul. Ziębiej lub ul. Szpakowej
Mąkołowska 150 zajęcie całej ulicy możliwy wyjazd w godz. 18.00 – 7.00

Objazdowa  
zajęcie całej szerokości 

ulicy
wyjazd do ul. Derkaczy

Wronia 6, 4 zajęcie całej ulicy możliwy wyjazd w godz. 18.00 – 7.00
Stare Tychy

 Damrota
ul. Damrota od ul. Burschego 

do nr 112
budowa kanału fi 800 

i sieci bocznych
czasowe zajęcie drogi 

i chodnika
duże utrudnienia w ruchu kołowym

Kościuszki, Sienkiewicza, 
Nowokościelna, 

Piwowarów
ul. Kościuszki 

budowa kanałów 
deszczowych 
i sanitarnych 

całkowite zamknięcie 
drogi na odcinku 

do 50 m od ul. Miarki 
w kierunku Rynku (prace 

będą postępowały 
odcinkami w kierunku 

Rynku)

istotne zmiany w organizacji ruchu; ul. 
Kościuszki od ul. Nowokościelnej w kierunku 

Katowickiej dwukierunkowa – brak 
dojazdu do Katowickiej, od Nowokościelnej 
do rynku jeden kierunek jazdy; dojazd od ul. 

Nowokościelnej lub Sienkiewicza i Miarki.

Krótka, Konopnickiej, 
Piwna, Damrota, 

Źródlana, Studzienna

ul. Damrota od nr 112 
do 143 budowa kanalizacji 

deszczowej 
i sanitarnej

zamknięcie drogi
duże utrudnienia w ruchu kołowym

ul. Źródlana
ul. Studzienna duże utrudnienia w ruchuul. Konopnickiej

Wartogłowiec
Bławatków Okolice posesji 33

budowa kanalizacji 
sanitarnej 

i deszczowej pełnym 
wykopem

utrudnienia w ruchu 
w trakcie robót

możliwy wyjazd w godz. 18.00 – 7.00Cmentarna Okolice szkoły
Dziewanny 34 dojazd od ul. Pod Lasem i od ul. Dzwonkowej

Jaskrów 40-32
utrudnienia w ruchu, 

zamknięcie ulicy – 
dojazd dla mieszkańców

dojazd od ul. Dzwonkowej lub ul. Oświęcimskiej

Jodłowa 58-62

utrudnienia w ruchu 
w trakcie robót

dojazd umożliwiony po zakończeniu robót

Kaczeniec Okolice posesji nr 11
dojazd od ul. Dzwonkowej i od ul. 

Oświęcimskiej

Marzanny 20
budowa kanalizacji 

sanitarnej 
i deszczowej możliwy wyjazd w godz. 18.00 – 7.00

Ostróżki 30-24 budowa kanalizacji 
sanitarnej 

i deszczowej pełnym 
wykopem

Stokrotek
Wzdłuż ul. 

Oświęcimskiej
87 utrudnienia w ruchu  

Zwierzyniecka 94-128 Roboty drogowe 
zamknięcie ulicy, 

ustalony objazd, dojazd 
dla mieszkańców

Objazd od strony Zwierzyńca ulicami 
Topolową, Pod Lasem, Stokrotek oraz od strony 

Wartogłowca ul. Dzwonkową
Wilkowyje

chodnik od ulicy Wilczej 
do ulicy Chłodniczej 
(stara ulica Wiejska)

28
prace przy budowie 

pompowni
zajęcie całego chodnika zostaną wydzielone przejścia dla pieszych

Dojazdowa
od skrzyżowania z ul. 

Wałową
odtwarzanie 
nawierzchni

zajęcie pobocza ulicy  

Leśna
od ul. Szkolnej do ul. 

Mikołowskiej

budowa kanalizacji 
pełnym wykopem

zajęcie całej ulicy
wyjazd ul. Mikołowską, objazd przez Szkolną 

do Obywatelskiej

Mikołowska
droga krajowa odc. od ul. 
Wierzbowej do ul. Wilczej zajęcie pobocza jezdni wyłączenie jednego pasa ruchu

Obywatelska rejon ogródków działkowych

możliwy wyjazd w godz. 18.00 – 7.00Podleska
od skrzyżowania 

z ul Murarską w kierunku 
przejazdu PKP

zajęcie połowy 
szerokości ulicy

Szkolna
od ul. Wiśniowej do ul. 

Wesołej
zajęcie całej ulicy wyjazd ul. Wilczą

Wałowa (w kierunku ul. 
Dojazdowej)

18, 16
zajęcie połowy 
szerokości ulicy

możliwy wyjazd w godz. 18.00 – 7.00

Wałowa (w kierunku ul. 
Granicznej)

46 – 52
zajęcie całej szerokości 

ulicy
wyjazd do ul. Granicznej lub ul. Podleskiej

Wąska sukcesywnie cała ulica
zajęcie połowy 
szerokości ulicy

możliwy wyjazd w godz. 18.00 – 7.00

Wilcza 11 zajęcie całej ulicy wyjazd do ul. Mikołowskiej lub ul. Szkolnej

Wiśniowa  roboty porządkowe
zajęcie całej szerokości 

ulicy
objazd przez ul. Szkolną do ul. Wilczej

Wygorzele

Długa 
135, 148, 143, 123, 117, 

138, 140A, 136 budowa kan.sanit. 
i deszczowej pełnym 

wykopem
dojazdu do posesji

czasowe utrudnienie w dojeździe, objazd od ul. 
Jaroszowickiej

Goździków
867/88, 888/67, 293/67, 64, 

83, 74, 49, 45
jednostronne zamknięcie drogi, brak przejazdu 

w godz. 7-18

Skotnica od budynku nr 57, 59 w górę
czasowe utrudnienia w dojeździe, brak 

przejazdu w godz. 7-18
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Znamy już daty rozpoczę-
cia rozgrywek w klasach 
Podokręgu Tychy Śląskie-
go Związku Piłki Nożnej. 
Klasa A startuje 8 sierp-
nia, klasa B i C – 22 sierp-
nia, Tyska Liga Juniorów 
A i B – 22 sierpnia, tramp-
karze starsi i młodsi – 31 
sierpnia.

D ziałacze Podokręgu Ty-
chy zweryfikowali tabe-

le wszystkich rozgrywek – se-
niorskich i młodzieżowych. 
Klasa A: awans do ligi okręgo-
wej wywalczyła Iskra Pszczy-
na, do klasy B – spadła rezerwa 
GTS Bojszowy. Klasa B: awans 
do klasy A – JUW-e Jaroszowi-
ce i PUKKS Chrzciciel Tychy, 
spadek do klasy C – MKS Mi-
zerów. Klasa C: awans do klas 
B – Ogień Wola i LKS II Łąka.

A oto końcowe tabele se-
zonu 2008/2009 drużyn Pod-
okręgu Tychy:

KLASA A
1. Iskra (s) 30 76 111-34
2. Wisła W. 30 52 76-48
3. Tychy II 30 51 72-47
4. Jankowice 30 49 68-54
5. Pniówek II (b) 30 49 74-73
6. Orzesze 30 48 75-52
7. Studzionka 30 47 59-50
8. ZET Tychy 30 44 88-70
9. Goczałkowice 30 40 51-53
10. Rudołtowice 30 40 80-85
11. Bieruń 30 38 33-71
12. Fortuna (b) 30 34 47-71
13. Gardawice 30 34 52-70
14. Łaziska II 30 32 45-65
15. Piast 30 28 38-82
16. Bojszowy II 30 19 26-70

Najskuteczniejszymi pił-
karzami w rozgrywkach oka-
zali się: Rafał Brańka (Rudoł-
towice) – 44 bramki, Bogdan 
Prusek (Iskra) – 42, Arkadiusz 
Kurasz (Orzesze) – 31.

W tyskich drużynach naj-
więcej goli zdobyli: Rafał Ptak 
(OKS Zet Tychy) – 22, Mar-
cin Kuzak i Sławomir Maławy 
(GKS II Tychy) – po 9.

KLASA B
1. Jaroszowice (s) 22 53 60-23
2. Chrzciciel 22 52 63-21
3. Studzienice 22 45 46-25
4. Czarków (b) 22 38 52-28
5. Zryw 22 34 51-52
6. Miedźna 22 30 38-30
7. Warszowice 22 27 32-32
8. Kryry 22 26 39-39
9. Polonia (b) 22 20 33-49
10. Woszczyce 22 19 40-63
11. Josieniec 22 17 34-61
12. Mizerów 22 10 15-80

 
KLASA C

1. Wola 24 56 74-34
2. Łąka II (b) 24 53 62-20
3. Kobiór II 24 50 73-27
4. Stal II 24 46 67-38
5. Zet II 24 45 71-37
6. Bieruń II 24 43 48-31
7. Krzyżowice 24 39 53-47
8. Wisła M. 24 29 62-80
9. Brzeźce 24 24 29-70
10. KTK Tychy 24 20 51-72
11. Ćwiklice 24 19 37-61
12. Polonia II 24 11 24-84

Poręba wycofała się z roz-
grywek.

Za tydzień – tabele roz-
grywek młodzieżowych. LS

RAPORT: PIŁKA NOŻNA (1)

Parada tabel

Po tygodniu treningów pił-
karze GKS Tychy rozegrali 
pierwszy mecz sparingowy. 
ŁKS Łódź, przebywający 
na zgrupowaniu w Wiśle, 
pokonał tyszan 2:0.

W pierwszej połowie trener 
Mirosław Smyła wyty-

pował następującą jedenastkę: 
Naharnowicz – Kruk, Master-
nak, Zadylak, Mańka – Wania, 
Furczyk, Odrobiński, Ankowski, 
Żyła – Wróbel, natomiast w dru-
giej połowie zagrali: Kojdecki 
– Uniejewski, Kopczyk, Gad, 
Orlicki – Wania (Wawrzyniak), 
Ankowski (Sitko), Bizacki, Żyła 
(Kasprzyk) – Wesecki, Wróbel.

Oba gole dla ŁKS padły 
w pierwszej połowie, w drugiej 
tyszanie grali już lepiej, stwo-
rzyli kilka sytuacji podbram-
kowych. Niestety bez rezultatu. 
Łukasz Wesecki trafił w po-
przeczkę, a Krzysztof Bizacki, 
choć popisał się znakomitym 
strzałem z rzutu wolnego, to też 
niestety nie strzelił gola.

Od poniedziałku, 6 lip-
ca GKS rozpoczyna tzw. obóz 
dochodzeniowy, natomiast 
kolejny sparing – 8 lipca z Be-
skidem Andrychów i Pniów-
kiem Pawłowice Śląskie, a na-
stępnie 11.07 z Orłem Psary/
Babienica i 12.07 z Sandecją 
Nowy Sącz. LS

0:2 W MECZU GKS TYCHY – ŁKS

Seria sparingów

PUCHAR MISTRZÓW DLA NAFCIARZY

Budowlani 
po raz piąty

BUDOWLANI (NA ZDJĘCIU): Damian Białas, Rafał Bonczyk, Robert Brych, Andrzej Brzęk, Ra-
dosław Buras, Mariusz Buras, Włodzimierz Cieślak, Mariusz Dutka, Sebastian Dyrszka, Paweł Ho-
rabik, Łukasz Jachym, Krzysztof Kulpiński, Krzysztof Kwapień, Adam Lebuda, Maciej Ludwiczak, 
Roman Lenarczyk, Krzysztof Łusiewicz, Łukasz Magiera, Mateusz Malik, Marek Malinowski, Daniel 
Matejko, Adam Roj, Marcin Skorupka, Marcin Skrzypczak, Paweł Sozański, Bogusław Śmiłowski, 
Henryk Świerczok, Jakub Świerczok, Wojciech Tworuszka, Krystian Węgierek, Krzysztof Żogała.
NAFCIARZE: Adam Bejma, Grzegorz Bejma, Paweł Białoń, Krzysztof Bułat, Arkadiusz Chwal-
czyk, Marcin Frąckiel, Andrzej Granek, Jacek Guściora, Damian Kobierski, Damian Kucharczyk, 
Wojciech Moskalewicz, Łukasz Metrycki, Damian Piątakiewicz, Mariusz Plewa, Adam Pluta, Rafał 
Ptak, Przemysław Radomski, Bartłomiej Sadowski, Mirosław Seweryn, Marcin Szczerbaty, Szczepan 
Waga, Rafał Witkowski, Przemysław Włoch, Adam Wolak, Artur Złomek.

KOLEJNY SEZON 
AMATORSKIEJ 

LIGI PIŁKI NOŻNEJ 
NA MECIE.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

M istrzostwo zdobyli TTS 
Budowlani, srebro – 

Zorza, brąz – Fenomen Led-
ger. W drugiej lidze na podium 
stanęli piłkarze Nafciarzy, Pi-
ramidy i KS Olimpia.

Najskuteczniejsi
W sobotę, podczas ofi-

cjalnego zakończenia rozgry-
wek, drużyny te otrzymały 
piękne puchary, które wręcza-
li organizatorzy ligi – Tadeusz 
Gacki i Sławomir Skowroński 

z KRS TKKF Pionier Tychy. 
Wręczono także wyróżnienia 
indywidualne najskuteczniej-
szym zawodnikom – Wojcie-
chowi Wojtkunowi (Fenomen 
Ledger) – 21 bramek w I lidze 
i Przemysławowi Jasińskiemu 
(KS Olimpia) – 30.

Piąty sukces
Mistrz ALPN, czyli dru-

żyna Budowlanych powstała 
15 laty temu i od tej wygry-
wała ligę pięć razy (sezony 
1998/99, 2004/2005, 2005/06, 
2007/2008, 2008/2009). W su-
mie ekipa aż 13. razy stawała 
na podium, zdobywając sze-
ściokrotnie wicemistrzostwo 
i dwukrotnie brązowy me-
dal. Budowlani nie mają nic 
wspólnego z budownictwem, 
nazwa pochodzi od ul. Bu-

dowlanych, gdzie przed laty 
mieszkała większość zawod-
ników. I choć dziś z tą ulicą 
nic już ich nie łączy, postano-
wili zachować nazwę.

Ostatnie mecze
Na zakończenie rozgry-

wek, tradycyjnie rozgrywa-
ny jest mecz o Puchar Mi-
strzów. Tym razem mistrz I ligi 
TTS Budowlani zmierzył się 
z mistrzem II ligi Nafciarza-
mi. Lepsi okazali się Nafciarze, 
wygrywając 4:2 (1:1), a bramki 
w tym meczu zdobyli: Bułat 2, 
Wolak i Włoch – dla Nafciarzy 
oraz H. Świerczok i Roj – dla 
Budowlanych.

W meczu barażowym 
o prawo gry w ekstraklasie PBD 
Drokan 1 (9 zespół I ligi) uległ 
Hotelowi Piramida (2 druży-

na II ligi) 0:2 (0:1). Bramki: M. 
Kozubek, Jakubczyk. Tym sa-
mym, awans do I ligi – obok 
Nafciarzy – uzyskała ekipa Ho-
telu Piramida.

MARIUSZ DUTKA (Bu-
dowlani): Sukcesów nazbie-
ra się niemało, ale zawsze 
najbardziej cieszy ostatni. 
Gramy od wielu lat, przede 
wszystkim w lidze amatorów, 
ale w kolejnym sezonie chce-
my ponownie wystąpić w li-
dze śląskiej. Mimo że średnia 
wieku drużyny to 32 lata, 
chęci do gry nadal nie bra-
kuje. Staramy się być druży-
ną na boisku i poza nim.

RAFAŁ WITKOWSKI (Naf-
ciarze): To jest nasz historycz-
ny awans, bo w I lidze APLN 
jeszcze nie graliśmy. Przez 
cały sezon plasowaliśmy się 
w czołówce, choć na półmet-
ku była mała zadyszka. Dru-
żyna istnieje 10 lat, najpierw 
nazywała się PSV Cwał, po-
tem zmieniliśmy nazwę 
na Nafciarze i wystartowali-
śmy w lidze w Czułowie. Gra-
ją u nas zawodnicy z Tychów 
i z Bierunia.

zdaniem 

kapitanów

Mariusz Masternak (z lewej) zagrał z ŁKS Łódź jedną połowę.

W meczu Budowlani-Nafciarze (zielone koszulki) lepsi okazali się mistrzowie II ligi, czyli ekipa Nafciarzy.
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OGŁOSZENIA 

DROBNE

Autoalarm! Promocja 220 zł z monta-
żem, 2 lata gwarancji. (032) 780-37-37.

Malowanie, remonty, elewacje. Tel. 
517 578 118. 

Przystąp do OFE (II filar) on- line 
www.abcapital.pl lub wyślij 
sms o treści OFE na nr tel. kom. 
601 413 474.
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Nauka Jazdy OMEGA tel. 513 458 413 
www.omega.tychy.pl

Kupię Akcje PGNiG oraz PZU. 
Tel. 696- 367- 017.

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Śp. Gertrudy Celińskiej

naszej długoletniej pracownicy oraz wspaniałej Koleżanki.

Wyrazy szczerego współczucia Mężowi, Dzieciom i Rodzinie

składają

Dyrektor oraz Pracownicy

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

 Klub Maluszka „Wesołe skrzaty” Ty-
chy-Wilkowyje zaprasza dzieci od 4 
m- ca życia zapewniając miłą, facho-
wą opiekę połączoną z nauką j. an-
gielskiego, rytmiką, plastyką. Tel. 
604- 253- 593.

Biuro Ogłoszeń: Tychy, al. Piłsudskiego 12, parter – recepcja, 
czynne: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30 tel. 032 325 72 16

Największy zasięg i nakład
w mieście (15.000)

Konkurencyjne ceny
Najchętniej czytany

bezpłatny tygodnik w mieście

Największy zasięg i nakład
w mieście (15.000)

Konkurencyjne ceny
Najchętniej czytany

bezpłatny tygodnik w mieście

NOWE ATRAKCYJNE
CENY!!!

NOWE ATRAKCYJNE
CENY!!!

Sprawdź ile zapłacisz:

* za tej długości ogłoszenie  zapłacisz 5 zł netto (6,10 z VAT)

Z a t r u d n i ę  p r a c o w n i k a  d o  r o z n o s z e n i a
u l o t e k .  t e l .  6 0 0  0 0 0  0 0 0

Emisja jednorazowa (za linię 30 znaków) - 2,5 zł

Korzystne rabaty:
Dla stałych klientów 5%
Dla poszukujących pracy 50%
Rabaty za wielokrotność nawet 25%

Pakiety (3,6,12 - miesięczne) - od 1,4 zł

Triathlon 
i Pod górkę

Po raz 7. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Klub 
Biegacza Czterdziestolatek or-
ganizują w OW Paprocany Ty-
ski Triathlon. Impreza odbę-
dzie się 12 lipca, o godz. 12. 
W programie: 500 m pływania, 
15 km jazdy na rowerze i 5 km 
biegu lub w przypadku, gdyby 
nadal obowiązywał zakaz ką-
pieli: 5 km – bieg, 15 km – jaz-
da na rowerze i 5 km – bieg.

Jest to impreza dla wszyst-
kich, warunkiem startu są 
aktualne badania lekarskie, 
zezwalające na udział w zawo-
dach sportowych lub oświad-
czenie o starcie na własną od-
powiedzialność (dzieciom 
i młodzieży do lat 18 oświad-
czenia podpisują rodzice lub 
opiekunowie). Kategorie: ko-
biety oraz mężczyźni – do 19 
lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 
lat, 50-59 lat, pow. 59 lat.

Zapisy przyjmowane będą 
w dniu zawodów w godz. 10.00 
– 11.45. Najlepsi otrzymają dy-

plomy, puchary i nagrody rze-
czowe, a wszyscy uczestnicy – 
posiłek.

Podczas zawodów rozegra-
ny zostanie „Bieg pod górkę” 
dla najmłodszych. Do poko-
nania będą mieli 110 m z prze-
szkodami. Zapisy – od godz. 
10, start – o godz. 12. Kate-
gorie: 3-4 lata i 5-6 lat, 7-8 lat, 
9-10 lat, 11-12 lat.

Weekend 
z plażówką

W sobotę 11 lipca, na bo-
iskach przy ul. Edukacji, ro-
zegrany zostanie drugi turniej 
z cyklu Letniego Grand Prix 
w siatkówce plażowej. Począ-
tek – godz. 9.30, zgłoszenia 
– od godz. 9. Z kolei 12 lipca 
(godz.9 .30) odbędzie się tur-
niej amatorów „4 na 4” z okazji 
75-lecia uzyskania praw miej-
skich przez Tychy. W zawodach 
mogą brać udział mężczyźni 
i kobiety, bez względu na wiek, 
niezrzeszeni w rozgrywkach 
organizowanych przez PZPS 
w halach. LS

MOSiR zaprasza

W drugim dniu lekkoatletycznych mi-
strzostw Polski w Słupsku znakomi-

cie spisał się zawodnik MOSM Tychy Marcin 
Ławreszuk, który w biegu na 100 m zdobył 
złoty medal. Tym samym podopieczny Bog-
dana Przybycina powtórzył sukces z sezonu 
halowego, podczas którego także wywalczył 
mistrzostwo.

W Słupsku Marcin odniósł podwójny 
sukces, bo jego czas 10,63 był o 2 setne se-
kundy lepszy od wyznaczonego przez PZLA 
minimum na mistrzostwa Europy. Tyski lekkoatleta trafił więc 
do reprezentacji na MEJ, które rozpoczynają się 23 lipca w No-
wym Sadzie (Serbia). LS

MARCIN ŁAWRESZUK 
W KADRZE NA MEJ

Powtórzył 
mistrzostwo

DRUŻYNY 
FUTSALOWEJ 

EKSTRAKLASY 
ROZPOCZYNAJĄ 

PRZYGOTOWANIA. 
DO ROZGRYWEK 

POZOSTAŁY 
DWA MIESIĄCE, 

JEDNAK 
BIORĄC POD 

UWAGĘ OKRES 
WAKACJI I CZAS 

TRANSFERÓW, 
NIE WSZYSTKIE 

EKIPY ROZPOCZNĄ 
ZAJĘCIA 

W PEŁNYCH 
SKŁADACH.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

13 lipca rozpoczną za-
jęcia piłkarze GKS 

Jachym Tychy. Jak już in-
formowaliśmy – bez repre-
zentacyjnego napastnika 
Michała Słoniny, który zagra 
w Cleareksie. Brak popular-
nego „Słonika” to duże osła-
bienie tyskiej ekipy, jednak 
trener Grzegorz Morkis liczy, 
że drużyna się wzmocni.

– Nie podam jeszcze na-
zwisk, bo rozmowy trwają – 
powiedział. – Zawodników, 
wśród których możemy wy-
bierać jest na szczęście dużo, 
więc nie powinno być kło-
potów z ich pozyskaniem. 
Rzecz jasna nie na wszyst-
kich nas stać, bo fundu-
sze choć niemałe, są ogra-
niczone. Ale wzmocnienia 
na pewno będą. Planowali-
śmy pozyskać zawodników 
z Czech i z Ukrainy, ale jak 
na razie nic z tego nie wy-
szło, głównie ze względów 
finansowych. Oczekiwania 
tych zawodników są wyso-
kie, a nie chcemy tworzyć 
płacowych kominów.

Treningi 
i sparingi

Piłkarze GKS Jachym 
spotykać się będą sześć razy 
w tygodniu – na siłowni, 
w terenie i w hali. Jak twier-
dzi trener Morkis, będzie 
to spora dawka treningów, 
bowiem jest to czas pracy 
nad siłą, wytrzymałością 
i kondycją. Potem zawodni-
cy na tydzień zwolnią tem-
po, jednak każdy otrzyma 
indywidualny zestaw tre-
ningowy, który będzie mu-
siał wykonać. Drużyna ro-
zegra kilka sparingów, m.in. 
z Kupczykiem Kraków, 
Gwiazdą Ruda Śl., AZS UŚ 
Katowice, Rodakowskim.

Sezon zapowiada się 
trudny, gdyż rywale poważ-
nie się wzmocnili. Wszystko 
wskazuje na to, że ton roz-
grywkom znów będą nada-
wały Hurtap, który testuje 
kilku graczy z Ukrainy, Aka-
demia Futsala, gdzie mają 
pojawić się reprezentacyjni 
zawodnicy, w tym najlepszy 

strzelec ekstraklasy Rafał 
Franz oraz połączone siły 
czołowych drużyn Nova-
Jango, a więc nowy zespół, 
złożony z najlepszych piłka-
rzy obu klubów.

Baraże, albo…
W zupełnie innej sytu-

acji jest Rodakowski, któ-
rego zawodnicy nadal nie 
wiedzą w jakiej lidze będą 
grali. Jeśli zwolni się miej-
sce w I lidze, na początku 
sierpnia rozegrane zostaną 
baraże, a decyzja w tej spra-
wie ma zapaść najpóźniej 
do 17 lipca.

Barażowymi rywalami 
„Rodaka” byłyby Energe-
tyk Jaworzno, Uniwersytet 
Przyrody Wrocław i Akro-
pol Czchów. Trenerem dru-
żyny nadal jest Łukasz 
Biliński, trenerem bram-
karzy – jego brat bliźniak 
Zygmunt. Przygotowania 
i ewentualne zmiany kadro-
we uzależnione będą od de-
cyzji, jakie zapadną w przy-
szłym tygodniu.

W eliminacjach 
MP

Młodzieżowe drużyny ty-
skich klubów wystartują jesienią 
w eliminacjach młodzieżowych 
mistrzostw Polski – drużyn U-18 
i U-20. Rywalami GKS Jachym 
Tychy (U-20), który rozgrywał 
będzie mecze w Gorzyczkach, 
są: Remedium Pyskowice, Sel-
ton Sosnowiec, Gaszyńscy Kra-
ków i Strzelec Gorzyczki.

Dwa turnieje eliminacyjne 
rozegrane zostaną w Tychach, 
za sprawą Rodakowskiego, któ-
remu Wydział Futsalu PZPN 
powierzył organizację zawo-
dów. 11 października walczyć 
będą zespoły U-18, a rywalami 
„Rodaka” będą: GLKS Wilko-
wice, Inpuls Siemianowice i LO 
II Chrzanów. Natomiast star-
si zmierzą się 18 października 
z PA NOVĄ Gliwice, Clearek-
sem Chorzów, AZS UŚ Katowi-
ce i MOSiR-em Mikołów. Pre-
zes Rodakowskiego Sławomir 
Wróbel stara się, by eliminacje 
rozgrywane były w hali MOSi-
R-u przy al. Piłsudskiego.

JACHYM ZACZYNA PRZYGOTOWANIA, RODAKOWSKI – CZEKA

Gdy Słonika 
zabraknie…

Piotr Myszor nadal będzie podporą ekipy GKS Jachym.
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na luzie

DOWCIP TYGODNIA

Następny numer TT ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach
Gazetę dostaniesz rano w:
 trolejbusach A i B;
æ autobusach: 1, 2, 14, 33, 51, 82, 131, 137, 
254, 273, 291, 696
æ obok sklepu AZET – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy browarze – 
od 7.00
æ na Hotelowcu – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy „Tęczy” – od 14.00

æ Tyskie Hale Targowe od godz. 7.00
na stojakach w:
æ budynku Śródmieście, al. Piłsudskiego 
12
æ Tyskich Halach Targowych, al. 
Piłsudskiego 8
æ WBU Balbina Centrum, ul. Barona 30
æ Śląskiej Giełdzie Kwiatowej, ul. Sadowa 3
æ Szpitalu Wojewódzkim, ul. Edukacji 102

æ Urzędzie Miasta, al. Niepodległości 49
æ Tyskim TBS, ul. Budowlanych 59
æ Krytej Pływalni, ul. Edukacji 9
æ MZBM, ul. Filaretów 31
æ MBP, ul. kard. S. Wyszyńskiego 27
æ Muzeach: Miejskim i Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9
æ NoveKino Tychy, al. Jana Pawła II 18
æ Hotelu Piramida, ul. Sikorskiego 100

æ Restauracji Avanti, pl. Baczyńskiego
æ Warka – piwiarnia, pl. Baczyńskiego
æ RPWIK w Tychach SA, ul. Sadowa 4 
æ WKU, ul. Cyganerii 51
æ Klub Zdrowie, ul. Edukacji 9
æ SM „Oskard”, ul. Dąbrowskiego
æ BEST CJO, ul. Kopernika IB 
æ MBP nr 1, pl. św. Anny 3
æ Mario Car, Katowicka 20

æ Szpitalu Miejskim, ul. Cicha 27
æ Teatrze Małym, ul. kard. Hlonda 1
æ DH Baron, al. Jana Pawła II
æ KSSE Podstrefie Tyskiej, 
ul. Fabryczna 2
æ Car Serwis Fabryczna, ul. Fabryczna
æ Elektrociepłowni Tychy, ul. Przemysłowa
æ Fiat, ul. Turyńska
æ Johnson Controls, 

ul. Świerczyniecka 7
æ Sklepie spożywczym, Jaroszowice, 
l. Pasterska 1
æ Sklepie spożywczym, Jaroszowice, 
ul. Mysłowicka
æ Sklepie spożywczym „U Tereski”, 
Czułów
æ Przychodni Zdrowia, Czułów 
ul. Narcyzów

oraz w: 
æ Hotelu Noma Residence 
– Zameczek myśliwski w Promnicach 
æ Restauracji „pod Kasztanami” 
w Wilkowyjach
æ Restauracji Magnolia, 
Urbanowice, ul. Oświęcimska 164
æ Sklepie spożywczym 
w Urbanowicach, ul. Urbanowicka 33

ch 
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Smażą się 2 jajka na patelni. Jedno mówi 
do drugiego:
– O kurcze, ale tu gorąco!
Na co drugie
– O kurcze gadające jajko!!!

OPOWIEDZIAŁA AGNIESZKA 

BAGIŃSKA – ABSOLWENTKA 

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 

BARDZO CZĘSTO ODWIEDZAJĄCA TYCHY.

G
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Rozwiązywanie sudoku polega na wpisa-

niu do diagramu brakujących cyfr w taki 

sposób, aby w każdym poziomym rzędzie 

i w każdej pionowej kolumnie oraz w każ-

dym małym kwadracie 3x3 kratki (o pogru-

bionych bokach) znalazły się wszystkie cyfry 

od 1 do 9. Każda z cyfr w rzędzie, w kolum-

nie czy w małym kwadracie może być wpi-

sana tylko raz.

WIRÓWKA SUDOKU

HOROSKOP

RAK 21.VI – 22.VII
Zadbaj o swoje zdrowie. Powinieneś więcej wypoczywać, 
postaraj się odstresować.

LEW 23.VII – 22.VIII
Bądź dobrej myśli. Problemy są przejściowe, niepotrzebnie 
martwisz się na zapas.

PANNA 23.VIII – 22.IX
Pamiętaj, że nie musisz podejmować decyzji sam. Twój 
przyjaciel chętnie ci doradzi, jak powinieneś się zachować.

WAGA 23.IX – 23.X
Skup się na sprawach zawodowych. Masz sporo zaległości, 
nie mogą czekać. Na odpoczynek przyjdzie jeszcze czas.

SKORPION 24.X – 21.XI
Możesz spokojnie realizować swoje plany, nic nie powinno 
ich zakłócić. Z końcem tygodnia los szykuje ci miłą niespo-
dziankę.

STRZELEC 22.XI – 21.XII
Przed tobą czas relaksu. Zanim zamkniesz walizki sprawdź 
raz jeszcze, czy na pewno o niczym nie zapomniałeś.

KOZIOROŻEC 22.XII – 19.I
Choć ostatnie dni były wyjątkowo nerwowe, teraz wszystko 
zacznie wracać do normy. Wiesz, co powinieneś zrobić.

WODNIK 20.I – 18.II
Roztrząsanie przyczyn porażki do niczego cię nie doprowa-
dzi. Powinieneś raczej skupić się na przyszłości.

RYBY 19.II – 20.III
Sprawy finansowe wyglądają coraz lepiej. W najbliższym 
czasie możesz spodziewać się przypływu gotówki.

BARAN 21.III – 20.IV
Wiadomość, którą otrzymasz z końcem tygodnia, wpłynie 
na zmianę twoich wakacyjnych planów.

BYK 21.IV – 21.V
Pamiętaj, że plotki mogą popsuć nawet największą przyjaźń. 
Jeszcze nie jest za późno, żeby wszystko wyprostować.

BLIŹNIĘTA 22.V – 20.VI
Najbliższe dni wypełnią miłe spotkania towarzyskie. 
To czas na powspominanie starych, dobrych dziejów...

TT KRZYŻÓWKA Z HASŁEM I NAGRODĄ

Osoba, której pocztówka dotrze do naszej redakcji jako czwarta, otrzyma od nas czapeczkę tychy.pl. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny 
jest w redakcji. Hasło z krzyżówki nr 83: BENEFIS RADOSŁAWA GILEWICZA. Czapeczkę tychy.pl otrzymuje Józef Osmak. Nagrodę odebrać moż-
na w naszej siedzibie przy al. Piłsudskiego 12, IV p. pok. 404A.

kupon nr 85

Wytnij ten kupon, naklej 

na kartę pocztową wraz 

z hasłem i prześlij do 

20 lipca 2009 r. na adres 

redakcji: 

Twoje Tychy, 

al. Piłsudskiego 12, 

43-100 Tychy.

ŚMIESZNE ZDJĘCIE

Z abaw się z nami i wybierz 
podpis, który najlepiej 

Twoim zdaniem komentuje 
zamieszczone obok zdjęcie:
1. Tak zakręciło, że włosy 

opadły
2. Nie słyszę, bo włosy mnie 

oślepiły... 
3. I fryzurę diabli wzięli!
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kupon nr 85

Wytnij ten kupon, naklej

na kartę pocztową wraz na kartę pocztową wraz

z hasłem i prześlij do

20 lipca 2009 r. na adres 

TO ODW

W ubiegłym tygodniu Czytel-
nikom najbardziej spodobał się 
podpis: Podczas „Dni Tyskich” 
można było spotkać... krowę.

Odgadywane wyrazy 
wpisujemy prawoskrętnie 
od pola z numerem. 
Do każdej kratki wpisuje się 
dwie literki. Podwójne litery 
z pól ponumerowanych 
dodatkowo w prawym 
dolnym rogu od 1 
do 5 – utworzą rozwiązanie 
końcowe.

1. Manewrująca spryciarka,
2. W patrzeniu na świat, nie 
dostrzega różowego,
3. Miesza zaprawę 
na budowie,
4. Kiszka na kanapce,
5. Odroczenie na określony 
czas np. wykonywania 
wyroków śmierci,
6. Podtrzymuje kobiece 
piersi,
7. Wyrabiał broń palną,
8. Zwana królową nauk,
9. Taniec połączony 
z rozbieraniem się,
10. Jego liście to przysmak 
koali,

11. Potrzebna do zrobienia 
zastrzyku,
12. Metacyklina lub penicylina,
13. Akwarium z fauną i florą 
Atlantyku,

14. Uczestniczka ostatecznej 
rozgrywki,
15. Jedzenie podane między 
posiłkami,
16. Ma bzika na punkcie seksu.
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